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   الفصل األولب الوزاري  الخاص  ئسلة األ                     

 2013التمهيدي 

 

 ؟ٌوم يوذاس انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ ػٍ إدخبل يبدح ػبصنخ ثٍٍ صلٍذزٍٓب  :   ط  ػهم

 ( كٍكٌٕ  ( ٌُؼبكظ ثبإلرجبِ انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ )   انجٕاة//  ثغجت رٕنذ يجبل كٓشثبئً داخم انؼبصل ) 

   ( كٍوم ثُغجخ ثبثذ انؼضل نهًبدح , أي :          انًجبل انًذصم : )              
     

 
  .  

 

 ٍ رٍبس انزلشٌؾ نهًزغؼخ ٔانضيٍ انًغزـشم نهزلشٌؾ .ط//  أسعى يخططبً رجٍٍ كٍّ انؼالهخ ثٍ

 انجٕاة//     

 

 

 

 

 

 

 

    2013  الدوراالول

 

 يبرا ٌذصم نهطبهخ انًخزضَخ كً انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ راد عؼخ ثبثزخ ػُذ يضبػلخ يوذاس   ط

 كشم انجٓذ ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ  ؟     

  انًخزضَخ كً انًجبل انكٓشثبئً انى أسثغ أيثبل يب كبَذ ػهٍّ  .رضداد انطبهخ انجٕاة//  

 

 خ كٓشثبئٍخ رًأل انذٍض ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ رادــبٌ يٍ إدخبل يبدح ػبصنــأركش كبئذرٍٍ ػًهٍزٍٍ رزذووط  

  .  ٕٓاءانصلٍذزٍٍ انًزٕاصٌزٍٍ ثذالً يٍ ان     

 انًزغؼخ ٌُذون كبئذرٍٍ ػًهٍزٍٍ  :انجٕاة //  إدخبل يبدح ػبصنخ كٓشثبئٍبً ثٍٍ صلٍذزً 

 (  .       :  صٌبدح عؼخ انًزغؼخ  )  األٔنى           

 :  يُغ اإلٍَٓبس انكٓشثبئً انًجكش نهؼبصل ثٍٍ صلٍذزٍٓب ػُذ رغهٍظ كشم جٓذ كجٍش ثٍٍ صلٍذزٍٓب  . انثبٍَخ           

 

       2013  لدورالثانيا

       
 ؟ٌذذد يوذاس أهصى كشم جٓذ كٓشثبئً ًٌكٍ أٌ رًٓم ػُذِ انًزغؼخ  ػهم :      ط

 ٌذذد أهصى كشم جٓذ ًٌكٍ أٌ رؼًم ثّ انًزغؼخ نًُغ االٍَٓبس انكٓشثبئً انًجكش نهؼبصل ثٍٍ انصلٍذزٍٍ َزٍجخ نؼجٕسانششاسح انجٕاة//  

 انكٓشثبئٍخ خالنّ كززلشؽ انًزغؼخ يٍ شذُزٓب ٔرزهق انًزغؼخ ػُذئٍز  .             
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  ًزغؼخ  .انرٕضخ كٍٓب ػًهٍخ شذٍ ٔرلشٌؾ ( يغ انزأشٍش ػهى األجضاء  )ط  أسعى يخططبً نذائشح 

 انجٕاة//

 

 

 

 

 

         2013  الدورالثالث

 

 ط  اششح َشبطبً رٕضخ كٍّ رأثٍش إدخبل انؼبصل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ يشذَٕخ ٔيلصٕنخ ػٍ 

 .  (رجشثخ كشداي  )انجطبسٌخ كً يوذاس كشم انجٓذ انكٓشثبئً ثًٍُٓب      

 ((  كً انكزبة .  12انجٕاة//  انُشبط   ))  ص 

 

 2014التمهيدي 

 

 رٕضخ كٍٓب ػًهٍخ رلشٌؾ انًزغؼخ يٍ شذُزٓب . (انزأشٍش ػهى األجضاءيغ )ط  أسعى يخططبً نذائشح كٓشثبئٍخ 

 انجٕاة//     

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ط  ػهم/ َوصبٌ يوذاس انغؼخ انًكبكئخ نًجًٕػخ انًزغؼبد انًشثٕطخ ػهى انزٕانً  

  ثغجت إصدٌبد انجؼذ ثٍٍ انصلٍذزٍٍ نهًزغؼخ انًكبكئخ نهزٕانً , ألٌ : ) انجٕاة//  
     

 
   (  ٔكن انؼالهخ :   

      

 
 

 

                   2014  الدوراالول

 

 ؟ط  يب انلبئذح انؼًهٍخ يٍ ٔجٕد انًزغؼخ كً انالهطخ انصٕرٍخ ٔكً يُظٕيخ انًصجبح انٕيضً 

 انجٕاة//  

 َلغّ .كً انالهطخ انصٕرٍخ : كبئذرٓب رذٌٕم انزثزثبد انًٍكبٍَكٍخ انى رثزثبد كٓشثبئٍخ ٔثبنزشدد 

 كً انًصجبح انٕيضً : كبئذرٓب رجٍٓض انًصجبح ثطبهخ ركلً نزْٕجّ ثصٕسح يلبجئخ ثضٕء عبطغ أثُبء رلشٌؾ انًزغؼخ يٍ شذُزٓب .
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 ط  يبرا ٌذصم نًوذاس انًجبل انكٓشثبئً ٔانشذُخ انًخزضَخ ثٍٍ صلٍذزً يزغؼـخ راد انصلٍذزٍٍ انًزٕاصٌزٍٍ

 ٓض كشم جٓذ ثبثذ كئرا أثؼذد انصلٍذزبٌ ػٍ ثؼضًٓب ههٍالً يغ ثوبءسثطذ صلٍذزٍٓب ثٍٍ هطجً ثطبسٌخ رج    

 ؟انجطبسٌخ يٕصٕنخ ثًٓب      

 انجٕاة//  ٌوم انًجبل انكٓشثبئً ثضٌبدح انجؼذ ثٍٍ انصلٍذزٍٍ ٌٔوم يوذاس انشذُخ انًخزضَخ كً أي يٍ انصلٍذزٍٍ  .

 

 2014الدوراالول الخاص  

 

 ط//  أركش كبئذرٍٍ ػًهٍزٍٍ رزذووبٌ يٍ إدخبل يبدح ػبصنخ كٓشثبئٍبً رًأل انذٍض ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ راد 

 انصلٍذزٍٍ انًزٕاصٌزٍٍ ثذالً يٍ انٕٓاء  .        

 انجٕاة //  إدخبل يبدح ػبصنخ كٓشثبئٍبً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ ٌُذون كبئذرٍٍ ػًهٍزٍٍ  :

 (  .       ؼخ انًزغؼخ  ) :  صٌبدح ع األٔنى           

 :  يُغ اإلٍَٓبس انكٓشثبئً انًجكش نهؼبصل ثٍٍ صلٍذزٍٓب ػُذ رغهٍظ كشم جٓذ كجٍش ثٍٍ صلٍذزٍٓب  . انثبٍَخ           

 

 2014للنازحين   الدوراألول

 

 انؼالهخ انشٌبضٍخط    كً أي َٕع يٍ إَٔاع انؼٕاصل انكٓشثبئٍخ رظٓش شذُبد عطذٍخ ػهى ٔجٍٓٓب ؟ راكشاً 

 نهًجبل انكٓشثبئً انًزٕنذ يٍ ْزِ انشذبد  ؟        

 انجٕاة//  انؼٕاصل انـٍش هطجٍخ ًْ انزً رضظٓش شذُبد عطذٍخ ػهى ٔجٍٓٓب .

   ⃑⃑    ⃑⃑    ⃑⃑ ٔانؼالهخ انشٌبضٍخ نهًجبل انكٓشثبئً انًزٕنذ ًْ :                       

 :  انًجبل داخم انؼبصل   ⃑⃑ :  انًجبل انًؤثش    ,      ⃑⃑ : انًجبل انًذصم    ,       ⃑⃑ دٍث أٌ :   ●   

 

 ط    ػهم :  انًزغؼخ انًٕضٕػخ كً دائشح انزٍبس انًغزًش رؼذ يلزبدبص يلزٕدبً  ؟

 ً  نجطبسٌـــخ , ْٔزا ٌؼًُ أٌنجٓذ انوطت انًزصم ثب انجٕاة //  ألٌ انًزغؼخ ػُذيب رُشذٍ ثكبيم شذُزٓب ٌكٌٕ جٓذ كم صلٍذخ يُٓب يغبٌٔب

 كشم جٓذ انجطبسٌخ ٌغبٔي كشم جٓذ انًزغؼخ , ْٔزا ٌجؼم كشم انجٓذ ثٍٍ طشكً انًوبٔيخ كً انذائشح ٌغبٔي صلشاً , ٔػُذئٍز ٌكٌٕ                 

 انزٍبس كً انذائشح ٌغبٔي صلشاً  .                

 

 2014  الدورالثاني

 

  ػًهٍخ نهًزغؼخ ٔٔضخ انلبئذح انؼًهٍخ يٍ اعزؼًبل رهك انًزغؼخ كً كم رطجٍن .أركش ثالثخ رطجٍوبد ط  

 (  انًزغؼخ انًٕضٕػخ كً يُظٕيخ انًصجبح انٕيضً .1انجٕاة // )

   رجٓض انًصجبح ثطبهخ ركلً نزْٕجّ ثصٕسح يلبجئخ ثضٕء عبطغ  .  : انلبئذح انؼًهٍخ يُٓب                 

 انًزغؼخ انًٕضٕػخ كً انالهطخ انصٕرٍخ .(  2)              

 :  رذٕل انزثزثبد انًٍكبٍَكٍخ انى رثزثبد كٓشثبئٍخ ٔثبنزشدد َلغّ  . انلبئذح انؼًهٍخ يُٓب                     

 (  انًزغؼخ انًٕضٕػخ كً جٓبص رذلٍض ٔرُظٍى دشكخ ػضالد انوهت .3)              

 :  رلشؽ طبهزٓب انكجٍشح ٔانًخزضَخ كً جغى انًشٌض ثلزشح صيٍُخ هصٍشح جذاً  يُٓب انلبئذح انؼًهٍخ                   

  ) ثطشٌوخ انصذيخ انكٓشثبئٍخ ( رُذلّض ههجّ ٔرُؼٍذ إَزظبو ػًهّ  .                                               
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 ثٍٍ هطجً ثطبسٌخ , أدخم ػبصليزغؼخ راد انصلٍذزٍٍ انًزٕاصٌزٍٍ انٕٓاء ػبصل ثٍٍ صلٍذزٍٓب , سثطذ ط  

 ــبرا ٌذصم نكم ــ( ٔانًزغؼخ يب صانذ يٕصٕنخ ثبنجطبسٌخ , ي   كٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزٍٓب ثبثذ ػضنّ )     

  يٍ انكًٍبد اَرٍخ نهًزغؼخ ) يغ ركش انغجت ( :     

 .   كشم انجٓذ ثٍٍ صلٍذزٍٓب(  1)

 .   عؼزٓب(  2)

 انجٕاة// 

 كشم انجٓذ ثٍٍ انصلٍذزٍٍ ٌجوى ثبثزبً نٕجٕد انجطبسٌخ ) انًصذس (  .       

 .            عؼزٓب رضداد انى أسثؼخ أيثبل يب كبَذ ػهٍّ ػهى ٔكن انؼالهخ :           

 

 للنازحين 2014/الخاص  الدور الثاني

 

 ّٔضخ يبرا ٌذصم  ,ط  ػُذ يضبػلخ يوذاس كشم انجٓذ انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ راد عؼخ ثبثزخ 

  ؟كً أي يٍ صلٍذزٍٓب   ( )نًوذاس انشذُخ انًخزضَخ     

 رزضبػق انشذُخ انًخزضَخ كً أي يٍ صلٍذزٍٓب ػُذ يضبػلخ كشم انجٓذ  .  انجٕاة//  

 

 رٕضخ كٍٓب ػًهٍخ شذٍ انًزغؼخ  . (يغ انزأشٍش ػهى األجضاء  )ط  أسعى يخططبً نذائشح كٓشثبئٍخ 

 انجٕاة//  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014  الدور الثالث

 

 ط  إخزش اإلجبثخ انصذٍذخ :

 إرا أدخهذ يبدح ,انٕٓاء ًٌأل انذٍض ثٍٍ صلٍذزٍٓب  (     )يزغؼخ راد انصلٍذزٍٍ انًزٕاصٌزٍٍ عؼزٓب     

 كئٌ ثبثذ ػضل رهك انًبدح ٌغبٔي : (     )ػبصنخ ثٍٍ صلٍذزٍٓب اصدادد عؼزٓب ثًوذاس     

                         ((           ,             ,            ,    )) 

      انجٕاة//    
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 يزغؼخ راد عؼخ ثبثزخ ػُذ يضبػلخط  يبرا ٌذصم نهطبهخ انًخزضَخ كً انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً 

 ؟يوذاس كشم انجٓذ ثٍٍ صلٍذزٍٓب       

 رضداد انطبهخ انًخزضَخ كً انًجبل انكٓشثبئً انى أسثغ أيثبل يب كبَذ ػهٍّ  . انجٕاة//  

 

 ط  يبرا ٌذصم ؟ ٔنًبرا ؟ ػُذ رغهٍظ يجبل كٓشثبئً كجٍش انًوذاس ػهى انًبدح انؼبصنخ أٔ رؼشضٓب  نزأثٍش دشاسي

 كجٍش  .     

 انجٕاة//  اٌ رغهٍظ يجبل كٓشثبئً كجٍش انًوذاس ػهى انًبدح انؼبصنخ أٔ رؼشضٓب نزأثٍش دشاسي كجٍش ٌؤدي انى انـٍُٓبس انكٓشثبئً

 نهؼبصل ٔرنك َزٍجخً نؼجٕس انششاسح انكٓشثبئٍخ خالنّ  .              

 

 2015التمهيدي 

 

 ؟ٌوم يوذاس انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ ػُذ إدخبل يبدح ػبصنخ ثٍٍ صلٍذزٍٓب   ط

 ( كٍكٌٕ  ( ٌُؼبكظ ثبإلرجبِ انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ )   ثغجت رٕنذ يجبل كٓشثبئً داخم انؼبصل ) انجٕاة//  

   ثبثذ انؼضل نهًبدح , أي :   ( كٍوم ثُغجخ        انًجبل انًذصم : )              
     

 
  . 

 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 ط   أكزت كهًخ ) صخ ( أيبو انؼجبسح انصذٍذخ ٔكهًخ ) خطأ ( أيبو انؼجبسح ؿٍش انصذٍذخ ثى صذخ انخطأ إٌ ٔجذ

 دٌٔ رـٍٍش يب رذزّ خظ :       

 رغجت كً صٌبدح كشم انجٓذ ثٍٍ انصلٍذزٍٍ كزوم عؼخ يشذَٕخإدخبل يبدح ػبصنخ كٓشثبئٍبً ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ  ●

 انًزغؼخ  .   

 انجٕاة// خطأ .  إدخبل يبدح ػبصنخ ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ يشذَٕخ رغجت كً َوصبٌ كشم انجٓذ ثٍٍ انصلٍذزٍٍ ٔرضداد عؼخ انًزغؼخ .

 

 را  ؟ط//  انًزغؼخ انًٕضٕػخ كً دائشح انزٍبس انًغزًش رؼذ يلزبدبً يلزٕدبً , نًب

 ً  نجٓذ انوطت انًزصم ثبنجطبسٌـــخ , ْٔزا ٌؼًُ أٌ انجٕاة //  ألٌ انًزغؼخ ػُذيب رُشذٍ ثكبيم شذُزٓب ٌكٌٕ جٓذ كم صلٍذخ يُٓب يغبٌٔب

 كشم جٓذ انجطبسٌخ ٌغبٔي كشم جٓذ انًزغؼخ , ْٔزا ٌجؼم كشم انجٓذ ثٍٍ طشكً انًوبٔيخ كً انذائشح ٌغبٔي صلشاً , ٔػُذئٍز ٌكٌٕ                 

 انزٍبس كً انذائشح ٌغبٔي صلشاً  .                

 

 

 

 2015الدوراالول 

 

 ح انكٓشثبئٍخ انالصيخ إلجشاء ْزا انُشبط  .ط   إركش َشبطبً ٌٕضخ كٍلٍخ شذٍ انًزغؼخ يغ سعى انذائش

    –ص  –انجٕاة//  َشبط شذٍ انًزغؼخ كً انكزبة 
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 2015  والحشد الشعبي الدوراالول للنازحين

 

 ط  يب انؼبيم انزي ٌزـٍش كً انًزغؼخ انًٕضٕػخ كً نٕدخ انًلبرٍخ كً جٓبص انذبعٕة أثُبء إعزؼًبنٓب؟ٔضخ رنك

 انجٕاة //  ٌزـٍش انجؼذ ثٍٍ انصلٍذزٍٍ ) ػُذ انضـظ ػهى انًلزبح ٌوم انجؼذ ( , كزضداد ثزنك عؼخ انًزغؼخ ٔرزـٍش يوذاس عؼخ انًزغؼخ 

 انًٕضٕػخ رذذ رنك انًلزبح ٔػُذْب ٌذصم انزؼشف ػهى انذشف انًطهٕة ثزؼٍٍٍ انذشف انًطهٕة كً انهٕدخ  .              

 ؟ نهشذُخ انًخزضَخ كً أي يٍ صلٍذزً يزغؼخ راد عؼخ ثبثزخ ػُذ يضبػلخ يوذاس كشم ط  يبرا ٌذصم ؟ ٔنًبرا

 انجٓذ انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزٍٓب  ؟     

 انجٕاة //  رزضبػق انشذُخ انًخزضَخ كً أي يٍ صلٍذزٍٓب ػُذ يضبػلخ كشم انجٓذ  , ألٌ انشذُخ رزُبعت طشدٌبً يغ يوذاس كشم

          انجٓذ  .  دٍث أٌ  :                   

 

 2015الدورالثاني  

 

 ط  يب رأثٍش انًجبل انكٓشثبئً انًُزظى كً انًٕاد انؼبصنخ ؿٍش انوطجٍخ انًٕضٕػخ ثٍٍ صلٍذزً يزغؼخ يشذَٕخ  ؟

 انًٕججخ ٔانغبنجخ كً انجضٌئخ انٕادذح ثئصادخانجٕاة//  ٌؼًم انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ ػهى إصادخ يشكضي انشذُزٍٍ 

 ضئٍهخ , ْٔزا ٌؼًُ أَٓب ركزغت ثصٕسح يؤهزخ ػضٔيبً كٓشثبئٍخ ثُبئٍخ انوطت ثطشٌوخ انذث انكٓشثبئً ٔثٓزا ٌزذٕل انجضيء              

 انى داٌجٕل كٓشثبئً ٌصطق ثئرجبِ انًجبل انكٓشثبئً ٌٔصجخ انؼبصل يغزوطجبً  .            

 ػهم :  انًزغؼخ انًٕضٕػخ كً دائشح انزٍبس انًغزًش رُؼذ يلزبدبً يلزٕدبً  ؟ط  

 ً  نجٓذ انوطت انًزصم ثبنجطبسٌـــخ , ْٔزا ٌؼًُ أٌ انجٕاة //  ألٌ انًزغؼخ ػُذيب رُشذٍ ثكبيم شذُزٓب ٌكٌٕ جٓذ كم صلٍذخ يُٓب يغبٌٔب

 زا ٌجؼم كشم انجٓذ ثٍٍ طشكً انًوبٔيخ كً انذائشح ٌغبٔي صلشاً , ٔػُذئٍز ٌكٌٕ كشم جٓذ انجطبسٌخ ٌغبٔي كشم جٓذ انًزغؼخ , ْٔ                

 انزٍبس كً انذائشح ٌغبٔي صلشاً  .                

 

 2015الدورالثالث 

 

 ط  أسعى يخططبً نذائشح كٓشثبئٍخ ) يغ انزأشٍش ػهى أجضائٓب ( رٕضخ كٍٓب ػًهٍخ رلشٌؾ انًزغؼخ يٍ شذُزٓب  .

 انجٕاة//  

 

 

 

 

                

 

 

 ط  يبرا ٌذصم نًوذاس انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ ػُذ إدخبل يبدح ػبصنخ ثٍٍ صلٍذزٍٓب ؟ ٔنًبرا ؟

 ثغجت رٕنذ يجبل ,  ٌوم يوذاس انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ ػُذ إدخبل يبدح ػبصنخ ثٍٍ صلٍذزٍٓبانجٕاة//  

 (  ( ٌُؼبكظ ثبإلرجبِ انًجبل انكٓشثبئً ثٍٍ صلٍذزً انًزغؼخ )   كٓشثبئً داخم انؼبصل )              

   ( كٍوم ثُغجخ ثبثذ انؼضل نهًبدح , أي :          كٍكٌٕ انًجبل انًذصم : )              
     

 
  . 
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   ثانيالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ                   

 2013التمهيدي 

 

 ؟ط  ػالَ ٠ؼرّذ ِمذاس فشق اٌدٙذ اٌىٙشتائٟ ت١ٓ طشفٟ عاق ذرسشن ػّٛد٠اً ػٍٝ ِداي ِغٕاط١غٟ ِٕرظُ 

 (  .  ⃑⃑ (  وثافح اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ )  اٌدٛاب//  )

 (  .  ⃑⃑ (  اٌغشػح اٌرٟ ذرسشن تٙا اٌغاق )  )             

 (  . 𝓵(  طٛي اٌغاق )  )             

                          𝓵       زغة اٌؼاللح :                                                    

 

 ؟ً إرا ذغ١ش اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ ٌٛزذج اٌضِٓ اٌزٞ ٠خرشق زٍمح ِٛطٍح  ط  ِارا ٠سظ
 اٌدٛاب//  ذرٌٛذ لٛج دافؼح وٙشتائ١ح ِسرثح إرا وأد اٌسٍمح ِفرٛزح .

 ) أٚ (  ٠رٌٛذ ذ١اس ِسرث إرا وأد اٌسٍمح ِمفٍح  .             

 

 ط//  ِا اٌّمظٛد تمٛج ٌٛسٔرض  ؟
 اٌدٛاب//  

ُِسظٍح اٌمٛج اٌىٙشتائ١ح   لٛج ٌٛسٔرض :  اٌرٟ ٠ؤثش    ⃑⃑ ٚاٌمٛج اٌّغٕاط١غ١ح   ⃑⃑ اٌرٟ ٠ؤثش ف١ٙا اٌّداي اٌىٙشتائٟ    ⃑⃑ ٟ٘ 

   ⃑⃑     ⃑⃑           ⃑⃑ ٚذُؼطٝ تاٌؼاللح ا٢ذ١ح :     ,    ⃑⃑ ف١ٙا اٌّداي اٌّغٕاط١غٟ                      

 

 2013  لدور االولا

 
 تاذداٖ ػّٛدٞ ػٍٝ خطٛط ِداي ِغٕاط١غٟ (  )ط  ِارا ٠سظً إرا ذسشن خغ١ُ ِشسْٛ تشسٕح ِٛخثح 

 ؟  ( ⃑⃑ )ِٕرظُ وثافح ف١ضٗ       
 اٌدٛاب//  ٠رسشن اٌدغ١ُ ػٍٝ ِغاس دائشٞ ترأث١ش لٛج ِغٕاط١غ١ح ػّٛد٠ح ػٍٝ ِردٗ اٌغشػح ٌٍدغ١ُ  , ٚفك اٌؼاللح اٌرا١ٌح :

                                                                                                                                        ⃑⃑         

 

 ؟فٟ اٌّسشن اٌىٙشتائٟ ٌٍر١اس اٌّغرّش       ط  ػالَ ذؼرّذ ِمذاس اٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّضادج 
 (  ػذد ٌفاخ اٌٍّف  .2( عشػح دٚساْ إٌٛاج ) أٞ اٌّؼذي اٌضِٕٟ ٌرغ١ش اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ ( .   )1اٌدٛاب//  ذؼرّذ ػٍٝ :  )

 

 ؟  ط  ً٘ ٠ّىٓ خؼً اٌر١اس اٌخاسج ِٓ ٌِٛذ اٌر١اس اٌّغرّش رٞ اٌٍّف اٌٛازذ ألشب اٌٝ ذ١اس إٌض١ذج

 ٛي إٌٛاج ذسظش ت١ٕٙا صٚا٠ا ِرغا٠ٚح  .اٌدٛاب//  ٔؼُ  ٠ّىٓ رٌه , تض٠ادج ػذد اٌٍّفاخ ز

 

 

 

 

 2013  يالدور الثان

 

  ؟ إٌشاط ٘زا ِٓ ذغرٕرح ِٚارا,اٌّٛطالخ فٟ اٌّرٌٛذج اٌذٚاِح اٌر١اساخ ذأث١ش ذم١ًٍ و١ف١ح تٕشاط ٚضرط  

 –    –( فٟ اٌىراب ص  إٌشاط ) اٌدٛاب//  
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 2013  ثالثالدور ال

 

 .  الدوامة اراتالتي ُ فيها ستثمرت ُ التي المجاالت بعض ذكرأط  
 (  ذغرثّش اٌر١اساخ اٌذٚاِح فٟ ِىاتر تؼض اٌمطاساخ اٌسذ٠ثــــح راخ اٌٛعـــــادج اٌٙٛائ١ح , إر ذٛضغ ٍِفاخ عٍى١ــــح  اٌدٛاب//  )

 ) وً ِٕٙا ٠ؼًّ وّغٕاط١ظ وٙشتائٟ ( ِماتً لضثاْ اٌغىح  .                    
 . ش اٌر١اساخ اٌذٚاِح فٟ واشفاخ اٌّؼادْ اٌّغرؼٍّح زذ٠ثاً فٟ ٔماط اٌرفر١ش األ١ِٕـــــح ٚخاطــــح فٟ اٌّطاساخ(  ذغرثّ )           

  (  ذغرؼًّ واشفاخ اٌّؼادْ أ٠ضاً ٌٍغ١طشج ػٍٝ االشاساخ اٌضٛئ١ح إٌّظٛتح فٟ ذماطؼاخ تؼض اٌطشق اٌثش٠ح  . )             
 

 ؟  لنز قانون تطبيق من العملية الفائدة ماط  
مفٍح  .اٌدٛاب//   ُِ ُّسرث فٟ دائشج وٙشتائ١ح   ٌرسذ٠ذ إذداٖ اٌر١اس اٌ

 

 ؟  لملف الذاتي الحث معامل مقدار يعتمد عالمط  
 (  ػذد ٌفاخ اٌٍّف  . )    اٌدٛاب//  

 (  زدُ اٌٍّف  . )                 

 (  اٌشىً إٌٙذعٟ ٌٍٍّف  . )                 

 (  إٌفٛر٠ح اٌّغٕاط١غ١ح ٌّادج لٍة اٌٍّف  . )                 
 

 2014التمهيدي 

 

 ؟  اٌّغرّش ٌٍر١اس اٌىٙشتائٟ اٌّسشن دائشج فٟ إٌّغاب اٌر١اس ِمذاس ٠ؼرّذ ػالَط  
 اٌّضادج فٟ دائشج اٌّسشن .اٌفشق ت١ٓ اٌفٌٛط١ح اٌّٛضٛػح ) اٌّطثمح ( ٚاٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّسرثح اٌدٛاب//  ٠ؼرّذ ػٍٝ 

 

 ؟  ٌٕض لأْٛ ِٓ اٌؼ١ٍّح اٌفائذج ِاط  
مفٍح  .اٌدٛاب//   ُِ ُّسرث فٟ دائشج وٙشتائ١ح   ٌرسذ٠ذ إذداٖ اٌر١اس اٌ

 

                             2014  الدور االول

 

 ط  إخرش اإلخاتح اٌظس١سح :

  ٍِفٗ ِغ اٌّٛطٛي اٌسًّ الصد٠اد ٔر١دح اٌىٙشتائٟ اٌّسشن ٔٛاج ٍِف ٌذٚساْ اٌضا٠ٚح اٌغشػح ذمً ػٕذِا ●

  , اٌّسشن دائشج فٟ ابــإٌّغ اٌر١اس ,اٌّضادج اٌّسرثح اٌىٙشتائ١ح اٌذافؼح اٌمٛج( ِمذاس ٘ثٛط فٟ ذغثة   

 (  . إٌٛاج ٍِف طشفٟ ػٍٝ اٌّٛضٛػح اٌفٌٛط١ح   

  اٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّسرثح اٌّضادج  .اٌدٛاب//  

 

 اٌزٞ داخً اٌّاء ٠غٍٟ ٚال زثٟ ٌطثاش اٌؼٍٛٞ اٌغطر ػٍٝ اٌّٛضٛع اٌّؼذٟٔ اإلٔاء داخً اٌّاء ٠غٍٟط  ػًٍ:  

 ؟ ٔفغٗ ٌٍطثاش اٌؼٍٛٞ اٌغطر ٚػٍٝ ٌٗ ِداٚس ِٛضٛع صخاخٟ إٔاء             

 اٌر١اس ِداالً ِغٕاط١غ١اً ِرٕاٚتــــاً ٠ٕرششاٌدٛاب //  ٠ٛضغ ذسد اٌغطر اٌؼٍٛٞ ٌٍطثاش ٍِف عٍىٟ ٠ٕغاب ف١ٗ ذ١اس ِرٕاٚب ٠ٚسث ٘زا 

 ٔسٛ اٌخاسج , ٚتّشٚس اٌر١اس اٌّرٕاٚب خالي لاػذج اإلٔاء اٌّظٕٛع ِٓ اٌّؼذْ ذرٌٛذ دٚاِح فٟ لاػذذٗ ) ألْ اٌضخاج ِادج                

 ء اٌزٞ ٠سر٠ٛٗ  .غاص٠ح ( فال ذرٌٛذ ف١ٗ زشاسج فال ٠غخٓ اٌّاء اٌّٛضٛع ف١ٗ , ٚال ٠غخٓ اٌّا              
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 2014الخاص  ولالدوراأل

 

 ط  ػًٍ :  ٠غٍٟ اٌّاء داخً اإلٔاء اٌّؼذٟٔ اٌّٛضٛع ػٍٝ اٌغطر اٌؼٍٛٞ ٌطثاش زثٟ ٚال ٠غٍٟ اٌّاء اٌزٞ 

 فٟ داخً إٔاء صخاخٟ ِٛضٛع ِداٚس ٌٗ ٚػٍٝ اٌغطر اٌؼٍٛٞ ٌٍطثاش ٔفغٗ  ؟               

 ٌٍطثاش ٍِف عٍىٟ ٠ٕغاب ف١ٗ ذ١اس ِرٕاٚب ٠ٚسث ٘زا اٌر١اس ِداالً ِغٕاط١غ١اً ِرٕاٚتــــاً ٠ٕرشش٠ٛضغ ذسد اٌغطر اٌؼٍٛٞ   // اٌدٛاب

 ٔسٛ اٌخاسج , ٚتّشٚس اٌر١اس اٌّرٕاٚب خالي لاػذج اإلٔاء اٌّظٕٛع ِٓ اٌّؼذْ ذرٌٛذ دٚاِح فٟ لاػذذٗ ) ألْ اٌضخاج ِادج                

 شاسج فال ٠غخٓ اٌّاء اٌّٛضٛع ف١ٗ , ٚال ٠غخٓ اٌّاء اٌزٞ ٠سر٠ٛٗ  .غاص٠ح ( فال ذرٌٛذ ف١ٗ ز              

 

 ط  ٚضر و١ف ٠ّىٕه ػ١ٍّاً ِؼشفح ف١ّا إرا واْ ِداالً ِغٕاط١غ١اً أَ ِداالً وٙشتائ١اً ِٛخٛد فٟ ز١ض ِا  ؟
 ي اٌّٛخٛد ٘ٛ ِداي وٙشتائٟ , اٌدٛاب //  ٠رُ رٌه تمزف خغ١ُ ِشسْٛ داخً اٌّداي , فئرا أسشف اٌدغ١ُ تّٛاصاج اٌّداي فئْ اٌّدا

 أِا إرا إٔسشف اٌدغ١ُ اٌّشسْٛ ػّٛد٠اً ػٍٝ اٌّداي فئْ اٌّداي اٌّٛخٛد ٘ٛ ِداي ِغٕاط١غٟ  .              

 

 2014الدوراألول للنازحين 

 

 ط  ِا اٌّمظٛد تاٌّداالخ اٌىٙشتائ١ح غ١ش اٌّغرمشج  ؟

 ٟ٘ اٌّداالخ اٌرٟ ذٕشأ تٛعاطح اٌرغ١شاخ اٌساطٍح فٟ اٌّداي اٌّغٕاط١غٟ  اٌّغرمشج:اٌّداالخ اٌىٙشتائ١ـــح غ١ش اٌدٛاب  //  

 ) وّا ٠سظً فٟ ذٌٛذ اٌّٛخاخ اٌىٙشِٚغٕاط١غ١ح فٟ اٌفشاؽ (  .                                                                       

 ط  ِا اٌفائذج اٌؼ١ٍّح ِٓ لأْٛ ٌٕض  ؟
مفٍح  . اٌدٛاب//   ُِ ُّسرث فٟ دائشج وٙشتائ١ح   ٌرسذ٠ذ إذداٖ اٌر١اس اٌ

 ط//  ِا اٌزٞ ٠سذد ِمذاس اٌر١اس إٌّغاب فٟ دائشج اٌّسشن  ؟
فٟ دائشج اٌّسشن ٘ٛ        ٚاٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّسرثح اٌّضادج         اٌدٛاب//  اْ اٌفشق ت١ٓ اٌفٌٛط١ح اٌّٛضٛػح  

 اٌزٞ ٠سذد ِمذاس اٌر١اس إٌّغاب فٟ ذٍه اٌذائشج  .

 

             2014 لدورالثانيا

 

 ػضالً  اٌثؼض اــتؼضٙ ػٓ ِؼضٌٚح اٌّطاٚع اٌسذ٠ذ ِٓ ِرٛاص٠ح ع١ماْ تشىً اٌمٍة ٠ظٕغ اٌٍّفاخ ِؼظُ فٟط  

ً ــــوٙشتائ١       ً ـــــــــوثغ ِٚىثٛعح ا  اٌؼ١ٍّح اٌفائذج ِا .  جٚازذ حـومطؼ ِظٕٛع اٌسذ٠ذ ِٓ لٍة ِٓ تذالً  شذ٠ذاً  ا

 ؟ رٌه ِٓ      

 ض٠ذ اٌدٛاب //  ٌرم١ًٍ ذأث١ش اٌر١اساخ اٌذٚاِح فرمً خغاسج اٌمذسج إٌاذدح ػٕٙا , ٚتزٌه ذمً اٌطالح اٌسشاس٠ح إٌاذدح ػٕٙا , ٚ٘زا ِّا ٠

 ِٓ وفاءج اٌّسٌٛح ِثالً , ٚال ذغّشع فٟ ذٍفٙا  .               

 

 ؟  ِرداٚس٠ٓ ٍِف١ٓ ازذ فٟ إٌّغاب اٌر١اس ٌٛ ذغ١ش ؟ٌّٚارا  ؟٠سظً  ِاراط  
 اٌر١اسذرٌٛذ لٛج دافؼح وٙشتائ١ح ِسرثح فٟ اٌٍّف ا٢خش , ألٔٗ ٚفك ظا٘شج اٌسث اٌّرثادي ت١ٓ ٍِف١ٓ ِرداٚس٠ٓ فئرا ذغ١ش اٌدٛاب//  

 ( اٌزٞ ٠خرشق اٌٍّف اٌثأٛٞ ٌٛزذج اٌضِٓ      إٌّغاتة فٟ اٌٍّف األترذائٟ ٌٛزذج اٌضِٓ ٠رغ١ش ذثؼـــاً ٌزٌه اٌف١ض )              

 . ٚػٍٝ ٚفك لأْٛ فشداٞ فٟ اٌسث اٌىٙشِٚغٕـــــــاط١غٟ ذرٌٛذ لٛج دافؼح وٙشتائ١ح ِسرثح فٟ اٌٍّف اٌثأٛٞ              
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 للنازحين 2014/الخاص  الدورالثاني

 

 ٌسظح اٌضِٓ ِٓ لظ١شج  ٌثش٘ح عاطغ تضٛء ٍِف ِغ اٌرٛاصٞ ػٍٝ اٌّشتٛط ا١ٌْٕٛ ِظثاذ ٠رٛ٘حط  ػًٍ:  

 ؟  اٌذائشج ػٓ اٌثطاس٠ح فظً ِٓ اٌشغُ ػٍٝ اٌّفراذ فرر              
 ٠ىْٛ عش٠ؼاً خذاً ٚ٘زا ٠ؤدٞ اٌٝ ذ١ٌٛذ لٛج دافؼح وٙشتائ١ح ِسرثحاٌدٛاب //  ٚرٌه ألْ ذالشٝ اٌر١اس ِٓ ِمذاسٖ اٌثاتد اٌٝ اٌظفش 

 وث١شج اٌّمذاس ػٍٝ طشفٟ اٌٍّف , ف١ؼًّ اٌٍّف فٟ ٘زٖ اٌساٌح وّظذس طالـــــح ذدٙض اٌّظثاذ تفٌٛط١ح ذىفٟ ٌرٛ٘دٗ .                

 

ً  شنذرس ِٛطٍح عاق طشفٟ ػٍٝ اٌسشو١ح اٌىٙشتائ١ح اٌذافؼح اٌمٛج ذؼرّذ ػالَط    وثافح ذداٖإ ػٍٝ ػّٛد٠ا

 ؟  اٌّغٕاط١غٟ اٌف١ض    

 اٌدٛاب// ٠ؼرّذ ػٍٝ :

 (  .𝓵(  طٛي اٌغاق ) )            

 (  . (  عشػح اٌغاق ) )            

 (  .          (  وثافح اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ ) )            

        𝓵           اٌؼاللح اٌرا١ٌح :ٚفك        (  . (  ٚضؼ١ح اٌغاق ) )            

 

 : اٌظس١سح اإلخاتح خرشإط  

 ٌٍرغ١ش اٌضِٕٟ اٌّؼذي ,ٌٍٍّف  إٌٙذعٟ اٌشىً , اٌٍّف ٌفاخ ػذد( ػٍٝ ٠ؼرّذ ال ٌٍّف اٌزاذٟ اٌسث ِؼاًِ  ●  

 .  (اٌٍّف  خٛف فٟ ٌٍٛعظ اٌّغٕاط١غ١ح إٌفٛر٠ح , اٌٍّف فٟ إٌّغاب اٌر١اس فٟ      

 اٌّؼذي اٌضِٕٟ ٌٍرغ١ش فٟ اٌر١اس إٌّغاب فٟ اٌٍّف  . اٌدٛاب//

 

               2014 الدورالثالث

 

 ػٍٝ ػّٛدٞ تاذداٖ ( ) ِمذاس٘ا تغشػح ٠رسشن ػٕذِا (  ) ِٛخثح تشسٕح ِشسْٛ ٌدغ١ُ ٠سظً ِارا ط  

 ؟  ِٕرظُ وٙشتائٟ ِداي خطٛط       

ٍٛ ِٛاٍص ٌخطٛط اٌّداي اٌىٙشتائٟ  . ذؼطٝ تاٌؼاللح :   ⃑⃑ ع١رأثش ٘زا اٌدغ١ــُ تمٛج وٙشتائ١ـــح )  اٌدٛاب//  غر ُّ   ⃑⃑      ⃑⃑  ( ت

 

 . تاٌشعُ رٌه ِٛضسا ؟ ِٕٗ اٌؼ١ٍّح اٌفائذج ِٚا ؟ اٌثالثح االطٛاس رٞ اٌّرٕاٚب اٌر١اس ٌِٛذ ٠رأٌف ُِط  

 ٚذشتظ أطشافٙا (     ٠رأٌف ِٓ ثالثح ٍِفاخ زٛي إٌٛاج ذشتظ ستطاً ٔد١ّاً ذفظً ت١ٕٙا صٚا٠ا ِرغا٠ٚح ل١اط وً ِٕٙا )  اٌدٛاب// 

 األخشٜ ِغ عٍه ٠ّٝ تاٌغٍه اٌّرؼادي ) أٚ اٌخظ اٌظفشٞ ( ٚاٌر١اس اٌخاسج ِٓ ٘زا اٌٌّٛذ ٠ٕمً تثالثح خطٛط  .             

 شىً :وّا ِث١ٓ فٟ اٌ            
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   2015التمهيدي 

 

 اششذ ذدشتح ذٛضر ظا٘شج اٌسث اٌزاذٟ  .ط  

 فٟ اٌىراب –    –ص  –( )ذ١ٌٛذ اٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّسرثح اٌزاذ١ح ػٍٝ طشفٟ اٌٍّف(  اٌدٛاب// إٌشاط )

 

 ؟ُُػٕذ ذغ١ش ذ١اس وٙشتائٟ ِٕغاب فٟ ٍِف ٠رٌٛذ ذ١اس ِسرث فٟ ٍِف ِداٚسط  ػًٍ/ 

 ً   اٌدٛاب //  ػٍٝ ٚفك ظا٘شج اٌسث اٌّرثادي ت١ٓ ٍِف١ٓ ِرداٚس٠ٓ فئرا ذغ١ش اٌر١اس إٌّغاب فٟ اٌٍّف األترذائٟ ٌٛزذج اٌضِٓ ٠رغ١ش ذثؼا

 ( اٌزٞ ٠خرشق اٌٍّف اٌثأٛٞ ٌٛزذج اٌضِٓ ٚػٍٝ ٚفك لأْٛ فشداٞ فٟ اٌسث اٌىٙشِٚغٕـــــــاط١غٟ      ٌزٌه اٌف١ض )               

 ٚفك اٌؼاللح اٌرا١ٌح  :    ذرٌٛذ لٛج دافؼح وٙشتائ١ح ِسرثح فٟ اٌٍّف اٌثأٛٞ رٚ ػذد اٌٍفاخ                  

                                                                                                                     
          

  
 

           تاٌؼاللح ا٢ذ١ح  :                                        ٠ّٚىٓ أْ ذؼطٝ                        
       

  
 

 ِؼاًِ اٌسث اٌّرثادي ت١ٓ اٌٍّف١ٓ اٌّرداٚس٠ٓ  . Mٚاٌرٟ ذٌٛذ ذ١اساً فٟ دائشج اٌٍّف اٌثأٛٞ اٌّمفٍح  ,  ز١ث                      

 

 2015محافظةاالنبار  –التمهيدي 

 

 ط  إخرش اإلخاتح اٌظس١سح ِٓ ت١ٓ اٌمٛع١ٓ :

● 
         

 ٟ٘ اٌٛزذج األعاع١ح ٌم١اط:)اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ , ِؼاًِ اٌسث اٌزاذٟ , وثافح اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ(   

  . وثافح اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ  اٌدٛاب//

 

 اٌظس١سح ٚوٍّح ) خطأ ( أِاَ اٌؼثاسج غ١ش اٌظس١سح ثُ طسر اٌخطأ إْ ٚخذط//  أورة وٍّح ) طر ( أِاَ اٌؼثاسج 

 دْٚ ذغ١١ش ِا ذسرٗ خظ :        

●   ً  ِغ اٌّؼذي اٌضِٕٟ ٌٍرغ١ش فٟ اٌف١ض  ِمذاس اٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّسرثح فٟ زٍمح ِٛطٍح ذرٕاعة طشد٠ا

 اٌزٞ ٠خرشق اٌسٍمح  . اٌّغٕاط١غٟ    

 طراٌدٛاب//  

 

 2015ول الدوراأل

 

 ؟       ط  ػالَ ٠ؼرّذ ِمذاس اٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّسرثح اٌّضادج فٟ اٌّسشن  

 (  ػذد ٌفاخ اٌٍّف  . ( عشػح دٚساْ إٌٛاج ) أٞ اٌّؼذي اٌضِٕٟ ٌرغ١ش اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ ( .   ) اٌدٛاب//  ذؼرّذ ػٍٝ :  )

 

 ف١ّا إرا واْ ِداالً ِغٕاط١غ١اً أَ ِداالً وٙشتائ١اً ِٛخٛداً  فٟ ز١ض ِا  ؟ط//  ٚضر و١ف ٠ّىٕه ػ١ٍّاً ِؼشفح 

 اٌدٛاب //  ٠رُ رٌه تمزف خغ١ُ ِشسْٛ داخً اٌّداي , فئرا أسشف اٌدغ١ُ تّٛاصاج اٌّداي فئْ اٌّداي اٌّٛخٛد ٘ٛ ِداي وٙشتائٟ , 

 ئْ اٌّداي اٌّٛخٛد ٘ٛ ِداي ِغٕاط١غٟ  .أِا إرا إٔسشف اٌدغ١ُ اٌّشسْٛ ػّٛد٠اً ػٍٝ اٌّداي ف              
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 2015ول للنازحين والحشد الشعبي الدوراأل

 

 ط  ػالَ ٠ؼرّذ ِمذاس اٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌّضادج فٟ اٌّسشن اٌىٙشتائٟ ٌٍر١اس اٌّغرّش  ؟

 (  ػذد ٌفاخ اٌٍّف  .2( .   ) ( عشػح دٚساْ إٌٛاج ) أٞ اٌّؼذي اٌضِٕٟ ٌرغ١ش اٌف١ض اٌّغٕاط١غ1ٟاٌدٛاب//  ذؼرّذ ػٍٝ :  )

 

 ط  ً٘ ٠ّىٓ ؟ ٚو١ف ؟ خؼً اٌر١اس اٌخاسج ِٓ ٌِٛذ اٌر١اس اٌّغرّش رٞ اٌٍّف اٌٛازذ ألشب اٌٝ ذ١اس إٌض١ذج  ؟

 اٌدٛاب//  ٔؼُ . ٠ّٚىٓ رٌه تض٠ادج ػذد اٌٍّفاخ زٛي إٌٛاج ذسظش ت١ٕٙا صٚا٠ا ِرغا٠ٚح  .

 

 اٌّرثذدج اٌرٟ ذغثثٙا اٌر١اساخ اٌذٚاِح فٟ لٍة ِٓ اٌسذ٠ذ ٌٍٍّفاخ  ؟ط  و١ف ٠ّىٓ ذم١ًٍ ِمذاس اٌطالح 

 اٌدٛاب//  ٠ّىٓ رٌه تظٕغ اٌمٍة تشىً طفائر ِٓ اٌسذ٠ذ اٌّطاٚع , ذشذة تّٛاصاج اٌف١ض اٌّغٕاط١غٟ اٌّرغ١ش اٌزٞ ٠خرشلٙـــا , 

 اد تزٌه اٌّماِٚح اٌىٙشتائ١ح اٌٝ زذ وث١ش داخً ذٍه ٚذىْٛ ٘زٖ اٌظفائر ِؼضٌٚح ػٓ تؼضٙا ِٚىثٛعح وثغاً شذ٠ذاً فرضد             

 اٌظفائر ٠ٚمً ذثؼاً ٌزٌه ِمذاس اٌر١اساخ اٌذٚاِح  .            

 

 2015الدورالثاني 

 

 ط  ِا اٌفائذج اٌؼ١ٍّح ِٓ ذطث١ك لأْٛ ٌٕض  ؟

مفٍح  .اٌدٛاب//   ُِ ُّسرث فٟ دائشج وٙشتائ١ح   ٌرسذ٠ذ إذداٖ اٌر١اس اٌ

 اٌؼاللح اٌش٠اض١ح اٌرٟ ذؼطٝ ف١ٗ اٌفٌٛط١ح فٟ دائشج ذ١اس ِغرّش ذسرٛٞ ٍِفاً ٚتطاس٠ح ِٚفرازاً فٟط  أورة 

 اٌساالخ ا٢ذ١ح  :      

(aٌّػٕذ إٔغ١اب ذ١اس ِرضا٠ذ اٌّمذاس فٟ ا  )ٍ.  ف 

(b.  ػٕذ إٔغ١اب ذ١اس ِرٕالض اٌّمذاس فٟ اٌٍّف  ) 

 اٌدٛاب//

(a              ذ١اس ِرضا٠ذ  )                

(b       ذ١اس ِرٕالض  )                    

 

 ط  ػالَ ٠ؼرّذ ِؼاًِ اٌسث اٌّرثادي ت١ٓ ٍِف١ٓ ٠رٛافش ت١ّٕٙا ذشاتظ ِغٕاط١غٟ ذاَ  ؟

 (        اٌدٛاب//  ٠ؼرّذ فمظ ػٍٝ ثٛاتد اٌٍّف١ٓ اإلترذائٟ ٚاٌثأٛٞ ) 

 

 2015الدورالثالث 

 

 ط  ِا اٌّمٛد تمٛج ٌٛسٔرض  ؟  ٚأ٠ٓ ذغرثّش  ؟

ُِسظٍح اٌمٛج اٌىٙشتائ١ح  :لٛج ٌٛسٔرض   اٌرٟ ٠ؤثش ف١ٙا اٌّداي   ⃑⃑ ٚاٌمٛج اٌّغٕاط١غ١ح   ⃑⃑ اٌرٟ ٠ؤثش ف١ٙا اٌّداي اٌىٙشتائٟ    ⃑⃑ ٟ٘ 

  ⃑⃑ اٌّغٕاط١غٟ                     

 فٟ اٌرطث١ماخ اٌؼ١ٍّح ِٚٓ أِثٍرٙا : أٔثٛتح األشؼح اٌىاثٛد٠ح ٌٍرسىُ فٟ ِغاس اٌُسضِح اإلٌىرش١ٔٚح اٌغالطـــــح ذُغرثّش لٛج ٌٛسٔضٚ  ●

 ػٍٝ اٌشاشح.    
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 ط  ِا اٌّمظٛد تاٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌسشو١ح  ؟

 اٌدٛاب//

ٕرظُ فشق خٙذ ٠رٌٛذ ػٍٝ طشفٟ ِٛطً ٠رسشن داخً ِداي ِغٕاط١غٟ ٛ٘//    اٌمٛج اٌذافؼح اٌىٙشتائ١ح اٌسشو١ح  اٞ فشق  ) ُِ

 . ) خٙذ ذٌٛذ ٔر١دح زشوح ِٛطً                                                     

 

 ط  ػًٍ :  إرا ذغ١ش ذ١اس وٙشتائٟ ِٕغاب فٟ ازذ ٍِف١ٓ ِرداٚس٠ٓ ٠رٌٛذ ذ١اساً ِسرثاً فٟ اٌٍّف ا٢خش  ؟

 ً   اٌدٛاب //  ػٍٝ ٚفك ظا٘شج اٌسث اٌّرثادي ت١ٓ ٍِف١ٓ ِرداٚس٠ٓ فئرا ذغ١ش اٌر١اس إٌّغاب فٟ اٌٍّف األترذائٟ ٌٛزذج اٌضِٓ ٠رغ١ش ذثؼا

 ( اٌزٞ ٠خرشق اٌٍّف اٌثأٛٞ ٌٛزذج اٌضِٓ ٚػٍٝ ٚفك لأْٛ فشداٞ فٟ اٌسث اٌىٙشِٚغٕـــــــاط١غٟ      ٌزٌه اٌف١ض )               

 ٚفك اٌؼاللح اٌرا١ٌح  :    ذرٌٛذ لٛج دافؼح وٙشتائ١ح ِسرثح فٟ اٌٍّف اٌثأٛٞ رٚ ػذد اٌٍفاخ                  

                                                                                                                     
          

  
 

           تاٌؼاللح ا٢ذ١ح  :                                        ٠ّٚىٓ أْ ذؼطٝ                        
       

  
 

 ِؼاًِ اٌسث اٌّرثادي ت١ٓ اٌٍّف١ٓ اٌّرداٚس٠ٓ  . Mٚاٌرٟ ذٌٛذ ذ١اساً فٟ دائشج اٌٍّف اٌثأٛٞ اٌّمفٍح  ,  ز١ث                      

 

 

 

 

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 ال تنسىا والدي ) رمحه اهلل ( يف دعائكم                            
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   ثالثالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ                   

 2013 التمهيدي

 

 صشف ِٚذث صشف ِمبِٚخ رذزٛي اٌشثظ ِزٛاٌٍخ ِزٕبٚة رٍبس ٌذائشح اٌىٍٍخ اٌّّبٔعخ ِمذاس ٌعزّذ عالَط// 

 ؟  (     ) صشف ععخ راد ِٚزغعخ       

 -عٍى :(       ) //  ٌعزّذ ِمذاس اٌّّبٔعخ اٌىٍٍخ ٌذائشح رٍبس ِزٕبٚة ِزٛاٌٍخ اٌشثظ رذزٛي  اٌجٛاة

           (a( ِمذاس اٌّمبِٚخ  ) .  ) 

           (b( ِمذاس ِعبًِ اٌذث اٌزارً ٌٍّذث  ) .  ) 

           (c( ِمذاس ععخ اٌّزغعخ  ) )  . 

           (d( ِمذاس رشدد اٌفٌٛطٍخ  )f.  ) 

     )   √           -ٚرٌه ٚفك اٌعاللخ اَرٍخ  :                                                   
     

    
)
 

 

 

 رذزٛي رٍبس ِزٕبٚة دائشح فً أٍَخ اٌمذسح ِٕذًٕ فً اٌغبٌجخ ٚاالجضاء اٌّٛججخ االجضاء رّثٍٗ اٌزي ِبط//  

 ؟  صشف ِذث فمظ        

 اٌّٛججخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌّخزضٔخ فً اٌّجبي اٌّغٕبطٍغً ٌٍّذث عٕذِب رُٕمً اٌمذسح ِٓ اٌّصذس  األجضاء //  اٌجٛاة

عبدح ٌٍّصذس عٕذِب رُعبد جٍّع ٘زٖ اٌمذسح اٌى اٌّصذس .               ُّ  اٌى اٌّذث , ٚاألجضاء اٌغبٌجــخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌ

 

 

 2013الدور األول 

 

   . ٌّزغعخ اٌغعخ سادح ِمذاس فً اٌّصذس فٌٛطٍخ رشدد ِمذاس رغٍش رأثٍش ٌٛضخ ٔشبطب إششحط//  

 // اٌجٛاة

 بح  وٙشثبئً .ــــِفز , : أٍِزش , فٌٛطٍّزش , ِزثزة , اعالن سثظ , ِزغعخ راد اٌصفٍذزٍٓ اٌّزٛاصٌزٍٓ دٚاد إٌشبطأ(   ) 

 اٌىٙشثبئً عٍى اٌزٛاًٌ , ٚٔشثظ اٌفٌٛطٍّزشعٍى اٌزٛاصي  : ٔشثظ وً ِــــٓ اٌّزغعخ ٚاألٍِزش ٚاٌّزثزة طشٌمخ اٌشثظ(   ) 

 .  ثٍٓ صفٍذزً اٌّزغعخ                            

 بء ِمذاس فشق اٌجٙذ ثٍٓ ــــــــــشح ٚٔجذأ ثضٌبدح رشدد اٌّزثزة اٌىٙشثبئً ِع اٌّذبفظخ عٍى ثماٌذائ(  ٔغٍك  ):  اٌعًّ(   ) 

 ٌٚزُ رٌه ثّشالجخ لشاءح اٌفٌٛطٍّزش ( . صفٍذزً اٌّزغعخ ثبثزب )                         

 ( ٚ٘زا  فٌٛطٍخ اٌّصذس عٕالدظ اصدٌبد لشاءح األٍِزش ) اصدٌبد اٌزٍبس إٌّغبة فً اٌذائشح ِع اصدٌبد رشدد(   )                  

 ٌذي عٍى ٔمصبْ سادح اٌغعخ .                         

 .     ِع ثجٛد ععخ اٌّزغعخ       f \1عىغٍب ِع رشدد فٌٛطٍخ اٌّصذس...   : سادح اٌغعخ رزٕبعت  االعزٕزبج(   )
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 2013الدور الثاني 

 

 ِزٕبٚة رٍبس دائشح فً أٍَخ اٌمذسح ِٕذًٕ فً اٌغبٌجخ ٚاالجضاء اٌّٛججخ االجضاء ِٓ وً رّثٍٗ ِب اٌزيط// 

 ؟ صشف ععخ راد فمظ ِزغعخ رذزٛي       
 اٌّٛججــخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌّخزضٔخ فً اٌّجبي اٌىٙشثبئً ثٍٓ صفٍذزً اٌّزغعخ عٕذِب  رُٕمً اٌمذسح  //  األجضاءاٌجٛاة

عبدح ٌٍّصذس عٕذِب رُعبد جٍّــع ٘زٖ اٌمذسح               ُّ  ِٓ اٌّصذس اٌى اٌّزغعخ , ٚاألجضاء اٌغبٌجخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌ

 ى اٌّصذس .اٌ             

 

  ب  ــصشف ِٚذثب   صشفخ خــِمبِٚ رذزٛي اٌشثظ ِزٛاٌٍخ ِزٕبٚة رٍبس دائشح فً إٌٛعٍخ عبًِ ٌعزّذ عالَط//  

 ؟ صشف ععخ راد ِٚزغعخ        

 ( .  اٌزشدد اٌضاٚي اٌشًٍٕٔ ) (1)  // ٌعزّذ عٍى :اٌجٛاة

 (  .   (  ٔطبق اٌزشدد اٌضاٚي )2)                              

                  -عٍى ٚفك اٌعاللخ اَرٍخ  : (      ) أٚ ٌعزّذ عٍى         
     

 
 √

     

 
 

 

 2013الدور الثالث 

 

 : اٌصذٍذخ  االجبثخ اخزشط // 

 صشف خــــــِٚمبِٚ صشف ععخ راد خـــِٚزغع صشف ِذث رذزٛي اٌشثظ خـــِزٛاٌٍ ِزٕبٚة رٍبس دائشح    

 أْــــــف ِمذاس وجشأث اٌذائشح ٚرٍبس ِمذاس ثأصغش ٌٍذائشح اٌىٍٍخ خــــرىْٛ اٌّّبٔع عٕذِب (        )    

 .( صذٍخ ٚادذ ٌغبٚي , صفشا , اٌصذٍخ ِٓ اٌٛادذ ألً , اٌصذٍخ اٌٛادذ ِٓ وجشأ( اٌمذسح فٍٙب   عبًِ   
     ٌغبٚي ٚادذ صذٍخ  .//  اٌجٛاة

 

 ؟صشف ِمبِٚخ رغزعً ٚال اٌفٍٛسعٍٕذ ِصجبح فً ثزٍبساٌزفشٌغ اٌزذىُ فً صشف ِذث اعزعّبي ٌفضً ٌّبراط//  
 ,   (              //  ألْ اٌّذث عٕذِب ٌىْٛ صشف ال ٌغزٍٙه ) ال ٌُجذد ( لذسح )  اٌجٛاة

             ثٍّٕب اٌّمبِٚخ رغزٍٙه ) رُجذد ( لذسح )              
      .  ) 

 

 

 2014تمهيدي 

 

 اٌذث  . سادح ِمذاس فً اٌزارً اٌذث ِعبًِ رغٍش رأثٍش فٍٗ رٛضخ ٔشبط إششحط //  
 فً اٌىزبة     ص   -(   //  إٌشبط ) اٌجٛاة

 

 2014الدور االول 

 

 رٍبس دائشح فً ٌٍّصذس اٌضاٚي اٌزشدد رضبعف إرا اٌغعخ ٚسادح خـــــاٌّمبِٚ ِٓ وً ٌزغٍش وٍف ٚضخط // 

  .  ِٚصذس ِٚزغعخ ِمبِٚخ عٍى رذزٛي اٌشثظ ِزٕبٚة ِزٛاٌٍخ        
 //  اٌّمبِٚخ : ال رزغٍش ألٔٙب ال رعزّذ عٍى اٌزشدد  .اٌجٛاة

سادح اٌغعخ :  رمً ثّمذاس )              
     

 
    ( ألْ سادح اٌغعخ رزٕبعت عىغٍب  ِع اٌزشدد ٚفك اٌعاللخ :  
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 .  رٌه ٚضخ  ؟ اٌّزٕبٚة اٌزٍبس دٚائش فً اٌّغزّش اٌزٍبس ِمٍبط أجٙضح رغزعًّ أْ ٌّىٓ ً٘ط //  

 // ال ٌّىٓ رٌه , ألْ ِعظُ أجٙضح لٍبط اٌزٍبس اٌّغزّش رمٍظ اٌّمذاس اٌّزٛعظ ٌٍزٍبس اٌّزٕبٚة , ٌزا فئْ ِؤشش٘ب ٌمف عٕذاٌجٛاة

 رذسٌجخ اٌصفش عٕذ ٚضعٙب فً دائشح اٌزٍبس اٌّزٕبٚة  .             

 

 2014الدور الثاني 

 

  صشف خــِمبِٚ ٌذزٛي فٍٙب اٌذًّ ٌىْٛ بــعٕذِ اٌّزٕبٚة اٌزٍبس دائشح فً أٍَخ اٌمذسح ِٕذًٕ/ عًٍط //  

 ؟  دائّب ِٛججب                

 //  ألْ اٌفٌٛطٍخ ٚاٌزٍبس ثطٛس ٚادذ , ٌزٌه ٌىٛٔبْ ِٛججبْ دائّب فً إٌصف األٚي , فذبصً ضشثّٙب ِٛجت ٚعبٌجبْ فً اٌجٛاة

 إٌصف اٌثبًٔ فذبصً ضشثّٙب ِٛجت  .             

 

 رشدد ِع اٌغعخ ٚسادح اٌزٍبس رشدد ِع اٌذث سادح ِٓ وً رزغٍش وٍف , ثٍبًٔ ِخطظ سعُ ثٛعبطخ ثٍٓط //  

 .  اٌفٌٛطٍخ        

 //  اٌجٛاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ـ للنازحين  2014/ الخاص  الدور الثاني

 

 .  اٌغعخ سادح ِمذاس فً اٌّزغعخ ععخ رغٍش رأثٍش ثٕشبط ٚضخط //  

 فً اٌىزبة     ص   -(   //  إٌشبط ) اٌجٛاة

 

 

 2014الدور الثالث 

 

 ؟ صغٍشح اٌذائشح ٘زٖ ِمبِٚخ وبٔذ وٍّب اٌشثظ اٌّزٛاٌٍخ اٌشٍٍٕٔخ اٌذائشح فً إٌٛعٍخ عبًِ ٌضداد/عًٍط //  

 ألٔٗ عٕذِب رىْٛ ِمبِٚخ اٌذائشح صغٍشح اٌّمذاس عٍىْٛ ِٕذًٕ اٌمذسح اٌّزٛعطخ دبد جذا  , فٍىْٛ عشض ٔطبق //  اٌجٛاة

 اٌزشدد اٌضاٚي صغٍشا  , ٚثبٌزبًٌ ٌىْٛ عبًِ إٌٛعٍخ ٌٙزٖ اٌذائشح عبٌٍب   .             
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   اٌضاٌٚخ اٌزشدداد ِٓ أي عٕذ . اٌّزٕبٚة ٌٍزٍبس ِٚصذس صشف ِذث ِع اٌزٛاًٌ عٍى وٙشثبئً ِصجبح سثظط //  

 .   رٌه ٚضخ  ؟ ) اٌّصذس فٌٛطٍخ ِمذاس ثثجٛد(   رٛ٘جب   وثشأ اٌّصجبح ٌىْٛ اٌٛاطئخ َأ اٌعبٌٍخ         

 فٍضداد اٌزٍبس فً اٌذائشح , ٌزا ٌىْٛ اٌّصجبح أوثش رٛ٘جب   .     عٕذ اٌزشدداد اٌضاٌٚخ اٌٛاطئخ رمً //  اٌجٛاة

                                                                                                                                       

                     ثثجٛد                                                                                                               

                                                                                                                                      
      

  
 

              ثثجٛد                                                                                                               
     

  
       

 

 2015تمهيدي 

 

 ؟  عزعّبي ِذث صشف فً اٌزذىُ ثزٍبس اٌزفشٌغ فً ِصجبح اٌفٍٛسعٕذ ٚال ٌغزعًّ ِمبِٚخإٌفضً ط //  

 ,   (              //  ألْ اٌّذث عٕذِب ٌىْٛ صشف ال ٌغزٍٙه ) ال ٌُجذد ( لذسح )  اٌجٛاة

             ثٍّٕب اٌّمبِٚخ رغزٍٙه ) رُجذد ( لذسح )              
     .  ) 

 

 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 ط//  ِب اٌزي رّثٍٗ وً ِٓ االجضاء اٌّٛججخ ٚاٌغبٌجخ فً ِٕذًٕ اٌمذسح أٍَخ فً دائشح رٍبس ِزٕبٚة رذزٛي 

 عٍى ِزغعخ راد ععخ صشف  ؟       

 اٌّٛججــخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌّخزضٔخ فً اٌّجبي اٌىٙشثبئً ثٍٓ صفٍذزً اٌّزغعخ عٕذِـــب رُٕمً  //  األجضاء اٌجٛاة

عبدح ٌٍّصذس عٕذِب رُعبد جٍّع                 ُّ  اٌمذسح ِٓ اٌّصذس اٌى اٌّزغعخ , ٚاألجضاء اٌغبٌجخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌ

 ٘زٖ اٌمذسح اٌى اٌّصذس  .               

 

 

 2015 الدور األول

 

 اٌمذسح أٍَخ فً دائشح رٍبس ِزٕبٚةِب اٌزي رّثٍٗ وً ِٓ األجضاء اٌّٛججخ ٚاألجضاء اٌغبٌجخ فً ِٕذًٕ ط //  

 رذزٛي ِذثب   ؟         

 اٌّٛججخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌّخزضٔخ فً اٌّجبي اٌّغٕبطٍغً ٌٍّذث عٕذِب رُٕمً اٌمذسح ِٓ اٌّصذس األجضاء//   اٌجٛاة

عبدح ٌٍّصذس عٕذِب رُعبد جٍّع ٘زٖ اٌمذسح اٌى اٌّصذس .                ُّ  اٌى اٌّذث , ٚاألجضاء اٌغبٌجخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌ

 

 ط// عًٍ :  ٌفضً إعزعّبي اٌزٍبس اٌّزٕبٚة فً اٌذٚائش اٌىٙشثبئٍخ  ؟

 . ٌغٌٙٛخ ٔمٍٗ اٌى ِغبفبد ثعٍذح ثألً خغبئش ثبٌطبلخ //   اٌجٛاة
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 2015الدور االول للنازحين والحشد الشعبي  

 

 ط//  إششح ٔشبطب  رٛضخ فٍٗ رأثٍش رغٍش ِعبًِ اٌذث اٌزارً فً ِمذاس سادح اٌذث ٌّذث فً دائشح رٍبس ِزٕبٚة  .

 فً اٌىزبة     ص   -(   //  إٌشبط ) اٌجٛاة

 

 2015الدور الثاني  

 

 ٌمٛعٍٓ :ط//  إخزش اإلجبثخ اٌصذٍذخ ِٓ ثٍٓ 

 عبًِ إٌٛعٍخ ٌعطى ثبٌعاللخ :   ●

    (       √
     

 
    ,       √         ,   √

     

 
     

     

 
    ,  √

     

 
     

     

 
  ) 

√   //       اٌجٛاة
     

 
     

     

 
   

 

 ط//  ِب اٌزي رّثٍٗ وً ِٓ االجضاء اٌّٛججخ ٚاٌغبٌجخ فً ِٕذًٕ اٌمذسح أٍَخ فً دائشح رٍبس ِزٕبٚة رذزٛي فمظ 

 ِذث صشف ؟        

 اٌّٛججخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌّخزضٔخ فً اٌّجبي اٌّغٕبطٍغً ٌٍّذث عٕذِب رُٕمً اٌمذسح ِٓ اٌّصذس األجضاء//   اٌجٛاة

عبدح ٌٍّصذس عٕذِب رُعبد جٍّع ٘زٖ اٌمذسح اٌى اٌّصذس .                ُّ  اٌى اٌّذث , ٚاألجضاء اٌغبٌجخ ِٓ إٌّذًٕ رُّثً ِمذاس اٌمذسح اٌ

 

 2015الدور الثالث  

 

 ط//  إششح ٔشبطب  ٌٛضخ رأثٍش رغٍش ِمذاس رشدد فٌٛطٍخ اٌّصذس فً ِمذاس سادح اٌغعخ ٌٍّزغعخ  .

 فً اٌىزبة     ص   -(   //  إٌشبط ) اٌجٛاة

 

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 مع تحياتي لكم جميعــــًا                                              

 درس الفيزياءم                                                       
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   رابعالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ                 

 

 2013 التمهيدي

 

  : اٌصذ١ذخ االجبثخ اخزشط //  

 عّع١خ بدـــِٛج اٌٝ اٌّغّٛع اٌصٛد ِٛجبد ثزذ٠ًٛ ( اٌصٛر١خ اٌاللطخ رمَٛ االراعٟ اٌجث دبي فٟ     

 خـــثع١ٍّ , اٌزشدداد اٌشاد٠ٛ٠خ عٓ خــاٌغّع١ اٌزشدداد ثفصً , اٌزشددٞ اٌزض١ّٓ ثع١ٍّخ , ٔفغٗ ثبٌزشدد    

 .  ) اٌغعٛٞ اٌزض١ّٓ    

 ثزذ٠ًٛ ِٛجبد اٌصٛد اٌّغّٛع اٌٝ ِٛجبد عّع١خ ثبٌزشدد ٔفغٗ  .اٌجٛاة//   

 

 

 2013الدور األول 

 

 

 ؟  اٌّخزٍفخ ٚعبطاأل فٟ اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ اٌّٛجبد ٔزشبسإ عشعخ رعزّذ عالَط //  

 ( ٌٍٛعظ  . 𝜺(  ِمذاس اٌغّبد١خ اٌىٙشثبئ١خ )  // ) اٌجٛاة

   عٍٝ ٚفك اٌعاللخ :               ( ٌٍٛعظ  . 𝝁(  ِمذاس إٌفبر٠خ اٌّغٕبط١غ١خ )  )             
       

√𝜺 𝝁
  

 

 . اٌشعُ ِع اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ اٌّٛجبد إسعبي ٌجٙبص األعبع١خ األجضاء أروش//  ط 
         اٌجٛاة//

 ِٚزغعخ ِزغ١شح اٌغعخ . ب  ــــــــٚرذٛٞ ٍِف  :  دائشح ِٙزضح(   )            

 ٠ٚذٛٞ ٍِفب ٠ٛضع ِمبثال  ٌٍّف دائشح اال٘زـــضاص :  ٘ٛائٟ(   )            

 خ رزصً ثغٍه ـــخ ِزغ١شح اٌغعـــاٌىٙشثبئٟ ِٚزغع                               

 ثبألسض  .ٚ ِٛصً أ ِعذٟٔ دش                               

 

 

 2013الدور الثاني 

 

 ؟  إٌشطخ ٚغ١ش إٌشطخ اٌصٛس ث١ٓ اٌفشق ِبط //  

ثجذ عٍٝ اٌمّش ٔفغٗ ١ٌمَٛ ثع١ٍّخ إضبءح اٌٙذف ٚرغٍُ االشعخ إٌّعىغخ //  اٌجٛاة ُِ  اٌصٛس إٌشطخ ٠ُعزّذ ف١ٙب عٍٝ ِصذس طبلخ 

ٕجعث ِٓ اٌٙذف ٔفغٗ  .              ُّ  عٕٗ , ث١ّٕب فٟ اٌصٛس غ١ش إٌشطخ ف١ُعزّذ ف١ٙب عٍٝ ِصذس االشعبع اٌ

 

 ؟  اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ ٌٍّٛجبد اٌزغٍُأٚ  سعبياإل فٟ اٌٙٛائٟ لذسح رعزّذ عالَط //  

 //  رعزّذ عٍٝ  :اٌجٛاة 

 (  رشدد اإلشبسح اٌّشعٍخ أٚ اٌّغزٍّخ  .  (  ِمذاس اٌفٌٛط١خ اٌّجٙضح ٌٍٙٛائٟ  .         ) )           
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 2013الدور الثالث 

 

 ؟  ا١ًٌٍ ثٕبءا فٟ ع١ٍٗ ِّب لًأ ٌّذٜ إٌٙبس ثٕبءأ فٟ اٌشاد٠ٛ٠خ اٌّٛجبد رغٍُ ٠ىْٛ ْأ اٌغجت ِبط //  

// ٠ىْٛ اعزالَ ٘زٖ اٌّٛجبد فٟ اثٕبء إٌٙبس ٌّذٜ الً ِّب ٘ٛ ع١ٍٗ فٟ اثٕبء إٌٙبس ٔز١جخ أعىبط اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ِٓ  اٌجٛاة

( فٟ اثٕبء إٌٙبس ٚاٌّغؤٌٚخ عٓ ر١٘ٛٓ اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ف١ىْٛ اٌزغٍُ غ١ش ٚاضخ , ث١ّٕب فٟ         إٌّطمخ اٌغفٍٝ ) 

 ( ارا رخزفٟ اٌطجمـخ اٌغفٍٝ         اثٕبء ا١ًٌٍ ٠ىْٛ اٌزغٍُ ٚاضذب  الْ أعىبط اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ٠ىْٛ ِٓ اٌطجمخ اٌع١ٍب ) 

 اثٕبء ا١ًٌٍ  .( ِٓ طجمخ اال٠ٛٔٛعف١ش فٟ         ) 

 

 ؟  مغناطيسية الكهرو للموجات والتسلم رسالاإل عملية تعتمد عالمط //  

 // رعزّذ عٍٝ : اٌجٛاة

 (  اٌٙٛائٟ )        (  اٌذائشح اٌّٙزضح ) دائشح س١ٕ١ٔخ ( )             

 

 2014تمهيدي 

 

  ؟ اٌزٛص١ً ر١بس عٓ ٠خزٍف ٚثّبرا ؟ صادخاإل ثز١بس اٌّمصٛد ِبط //  

 //  اٌجٛاة

 ٘ٛ ر١بس ٠زٕبعت ِع اٌّعذي اٌضِٕٟ ٌٍزغ١ش فٟ اٌّجبي اٌىٙشثبئٟ , ٚ٘ٛ ر١بس ٠شافك اٌّٛجخ اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ ر١بس االصادخ //  

 إٌّزششح فٟ اٌفضبء ثخالف ر١بس اٌزٛص١ً اٌزٞ ٠ٕزمً خالي اٌّٛصً فمظ  .                  

 

 ؟  اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ ٌٍّٛجبد ٚاٌزغٍُ سعبياإل ع١ٍّخ رعزّذ عالَط //  

 // رعزّذ عٍٝ : اٌجٛاة

 (  اٌٙٛائٟ (  اٌذائشح اٌّٙزضح ) دائشح س١ٕ١ٔخ (        ) )             

 

 

 2014الدور األول 

 

 . اٌّضّٕخ اٌّٛجخ , اٌذبٍِخ اٌّٛجخ :  ثـ اٌّمصٛد ِبط //  

 اٌجٛاة //

 ( راد رشدد عبِي ٠ّىٓ ر١ٌٛذ٘ب ثبعزعّــــبي اٌّزثزة    //  ٟ٘ اٌّٛجـــخ اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ ) ِٛجخ ساد٠ٛ  ةـــالموجة الحامل

 اٌىٙشثبئٟ , إر رذًّ ثبٌّعٍِٛبد ِثً ) اٌّٛجخ اٌغّع١خ راد اٌزشدد اٌٛاطئ ( ٚرٕمً اٌطبلخ اٌٝ اٌّغبفبد                            

 اٌجع١ذح عٓ ِصذس٘ب  .                            

 //  ٟ٘ اٌّٛجخ إٌبرجخ عٓ رذ١ًّ اٌّٛجخ اٌشاد٠ٛ٠خ ثبٌّٛجخ راد اشبساد وٙشثبئ١خ ٔبفعخ ) اٌغّع١خ ( ٚرُجث ضمنةالموجة الم  

 ثٛعبطخ ٘ٛائٟ االسعبي  .                             

 

 



 
الربيعي  // حصنمدرس الفيسياءوترتيب  إعداد   ـــ    العلني الصادس فيسياء    ـــ   الوزارية األشئلة حلول

07701346093 
 

 

 

3 

 

 2014 الخاص – الدور األول

 

 ٚاٌزغٍُ ٌٍّٛجبد اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ  ؟ط//  عالَ رعزّذ ع١ٍّخ اإلسعبي 
 // رعزّذ عٍٝ : اٌجٛاة

 (  اٌٙٛائٟ (  اٌذائشح اٌّٙزضح ) دائشح س١ٕ١ٔخ (        ) )             

 

 ط//  ِب اٌّمصٛد ثـ : اٌزض١ّٓ اٌغعٛٞ , اٌزض١ّٓ اٌزشددٞ  .
 اٌجٛاة //

 خط١خ ِع ععخ اٌّٛجخ اٌّذٌّٛخ عٍٝ ٚفك رشدد االشبسح اٌّذٌّٛخ  .٘ٛ رغ١١ش فٟ ععخ اٌّٛجخ اٌذبٍِخ وذاٌخ اٌزض١ّٓ اٌغعٛٞ  :  

 ٘ٛ رغ١١ش رشدد اٌّٛجخ اٌذبٍِخ وذاٌخ خط١خ ِع رشدد اٌّٛجخ اٌّذٌّٛخ عٍٝ ٚفك ععخ اٌّٛجخ اٌّذٌّٛخ  .اٌزض١ّٓ اٌزشددٞ  :  

 

 2014الدور الثاني 

 

  ؟  اٌزغٍُ دائشح فٟ اٌفضبء ِٓ اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ اٌّٛجبد اٌٙٛائٟ ٠غزمجً عٕذِب ٠زٌٛذ ِبراط //  

 ٠زٌٛذ ف١ٗ ر١بسا  ِزٕبٚثب  رشددٖ ٠غبٚٞ رشدد رٍه اٌّٛجبد  .//  اٌجٛاة

 

 

 2014 الخاص  – الدور الثاني

 

 ِٓ اٌٙٛائٟ اٌٝ ِغبفبد ثع١ذح ؟ ٌّٚبرا ؟ /  ً٘ ٠ّىٓ إسعبي اٌّٛجبد اٌغّع١خط/

 رشددارٙب ( ٚاظئخ ٚال رمطع ِغبفبد ط٠ٍٛخ  .اٌجٛاة //  وال . ألْ طبلزٙب ) 

 

 ؟  اٌّخزٍفخ ٚعبطاأل فٟ اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ اٌّٛجبد ٔزشبسإ عشعخ رعزّذ عالَط //  

 ( ٌٍٛعظ  . 𝜺(  ِمذاس اٌغّبد١خ اٌىٙشثبئ١خ )  // ) اٌجٛاة

   عٍٝ ٚفك اٌعاللخ :               ( ٌٍٛعظ  . 𝝁(  ِمذاس إٌفبر٠خ اٌّغٕبط١غ١خ )  )             
       

√𝜺 𝝁
 

 2014 لث الدور الثا

 
 ٠ىْٛ رغٍُ اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ فٟ أثٕبء ا١ًٌٍ ٌّذٜ ألً ِّب ٘ٛ ع١ٍٗ فٟ أثٕبء إٌٙبس  ؟ط //  عًٍ : 

// ٠ىْٛ اعزالَ ٘زٖ اٌّٛجبد فٟ اثٕبء إٌٙبس ٌّذٜ الً ِّب ٘ٛ ع١ٍٗ فٟ اثٕبء إٌٙبس ٔز١جخ أعىبط اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ِٓ  اٌجٛاة

( فٟ اثٕبء إٌٙبس ٚاٌّغؤٌٚخ عٓ ر١٘ٛٓ اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ف١ىْٛ اٌزغٍُ غ١ش ٚاضخ , ث١ّٕب فٟ         إٌّطمخ اٌغفٍٝ ) 

 ( ارا رخزفٟ اٌطجمـخ اٌغفٍٝ         ُ ٚاضذب  الْ أعىبط اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ٠ىْٛ ِٓ اٌطجمخ اٌع١ٍب ) اثٕبء ا١ًٌٍ ٠ىْٛ اٌزغٍ

 ( ِٓ طجمخ اال٠ٛٔٛعف١ش فٟ اثٕبء ا١ًٌٍ  .        ) 
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 ؟  وٙشِٚغٕبط١غ١خ ِٛجبد رشع ر١بسا   رذًّ اٌزٟ اٌّٛصٍخ االعالن وً ً٘ط  

 //  وال .  فمظ اٌزٟ رذًّ ر١بسا  ِزشددا  ٟ٘ اٌزٟ رشع ِٛجبد وٙشِٚغٕبط١غ١خ ٚرٌه ألْ دشوخ اٌشذٕخ فٟ اٌز١بس اٌّزشدد  اٌجٛاة

 ) اٌّزٕبٚة ( رزذشن ثزعج١ً رجبطؤٞ ربسح ٚرغبسعٟ ربسح  أخشٜ  .               

 

  2015تمهيدي 

 

 ط //  إخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ :

 اٌّٛجبد اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ اٌزٟ رغزعًّ فٟ أجٙضح اٌشاداس ٟ٘ :  ●

 )  ِٛجبد األشعخ اٌغ١ٕ١خ  ,  ِٛجبد أشعخ وبِب  ,  ِٛجبد األشعخ اٌذل١مخ  (    

 ِٛجبد األشعخ اٌذل١مخ  . اٌجٛاة //

 

 ؟  ٚعبطخ اٌّٛجبد اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ فٟ االِب اٌعٛاًِ اٌزٟ رذذد عشعط  

 ( ٌٍٛعظ  . 𝜺(  ِمذاس اٌغّبد١خ اٌىٙشثبئ١خ )  // ) اٌجٛاة

   عٍٝ ٚفك اٌعاللخ :               ( ٌٍٛعظ  . 𝝁(  ِمذاس إٌفبر٠خ اٌّغٕبط١غ١خ )  )             
       

√𝜺 𝝁
 

 

 محافظة األنبار – 2015تمهيدي 

 

 ط//  إخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ األلٛاط :

 اٌّٛجبد اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ اٌزٟ رغزعًّ فٟ أجٙضح اٌشاداس ٟ٘ ِٛجبد :  ●

 )  األشعخ فٛق اٌجٕفغج١خ  ,  األشعخ اٌذل١مخ  ,  األشعخ اٌغ١ٕ١خ  (    

 اٌجٛاة //  األشعخ اٌذل١مخ  .

 

 2015 الدور األول

 

 أثٕبء إٌٙبس . ٚضخ رٌه  .ط// ٠ىْٛ رغٍُ اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ فٟ أثٕبء ا١ًٌٍ ٌّذٜ ألً ِّب ٘ٛ ع١ٍٗ فٟ 

// ٠ىْٛ اعزالَ ٘زٖ اٌّٛجبد فٟ اثٕبء إٌٙبس ٌّذٜ الً ِّب ٘ٛ ع١ٍٗ فٟ اثٕبء إٌٙبس ٔز١جخ أعىبط اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ِٓ  اٌجٛاة

ث١ّٕب فٟ  ( فٟ اثٕبء إٌٙبس ٚاٌّغؤٌٚخ عٓ ر١٘ٛٓ اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ف١ىْٛ اٌزغٍُ غ١ش ٚاضخ ,        إٌّطمخ اٌغفٍٝ ) 

 ( ارا رخزفٟ اٌطجمـخ اٌغفٍٝ         اثٕبء ا١ًٌٍ ٠ىْٛ اٌزغٍُ ٚاضذب  الْ أعىبط اٌّٛجبد اٌشاد٠ٛ٠خ ٠ىْٛ ِٓ اٌطجمخ اٌع١ٍب ) 

 ( ِٓ طجمخ اال٠ٛٔٛعف١ش فٟ اثٕبء ا١ًٌٍ  .        ) 

 ط //  إخزش اٌجٛاة اٌصذ١خ ِٓ ث١ٓ األلٛاط :

 ٌزٟ ٠ُعزّذ ف١ٙب عٍٝ ِصذس اٌطبلخ ِٓ اٌمّش ٔفغٗ رُغّٝ  :صٛس اٌزذغظ إٌبئٟ ا  ●

 صٛس )  ٔشطخ  ,  غ١ش ٔشطخ  ,  اإلشعبع إٌّجعث ِٓ اٌٙذف ٔفغٗ  (    

 اٌجٛاة //  صٛس ٔشطخ  .
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 ط//  عالَ ٠عزّذ لذسح اٌٙٛائٟ فٟ اإلسعبي ٚاٌزغٍُ  ؟

 اٌجٛاة //  رعزّذ عٍٝ  :

 (  رشدد اإلشبسح اٌّشعٍخ أٚ اٌّغزٍّخ  . اٌّجٙضح ٌٍٙٛائٟ  .         )(  ِمذاس اٌفٌٛط١خ  )           

 

 

 2015للنازحين والحشد الشعبي   –الدور األول 

 

 ط//  إروش اٌّىٛٔبد األعبع١خ ) اٌشئ١غ١خ ( ٌٍشاداس  .

ُّشعً(   ).          اٌّضّٓ(   ).     اٌّزثزة(   )  اٌجٛاة // ٛلِّذ(   ).   اٌٙٛائٟ(   ).   االسعبي ٚاالعزمجبيِفزبح (   ).   اٌ ُّ   اٌ

غزمجً(   )                ُّ  . (  اٌشبشخ ).   ِعبٌج االشبسح(   ).   اٌ

 

 ط//  عالَ رعزّذ ع١ٍّخ إسعبي ٚرغٍُ اٌّٛجبد اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ  ؟

 // رعزّذ عٍٝ : اٌجٛاة

   (  اٌٙٛائٟ س١ٕ١ٔخ (        )(  اٌذائشح اٌّٙزضح ) دائشح  )             

 

 2015 الدور الثاني

 

 ِب اٌفشق ث١ٓ اٌصٛس إٌشطخ ٚغ١ش إٌشطخ  ؟ط//  

ثجذ عٍٝ اٌمّش ٔفغٗ ١ٌمَٛ ثع١ٍّخ إضبءح اٌٙذف ٚرغٍُ االشعخ إٌّعىغخ //  اٌجٛاة ُِ  اٌصٛس إٌشطخ ٠ُعزّذ ف١ٙب عٍٝ ِصذس طبلخ 

ٕجعث ِٓ اٌٙذف ٔفغٗ  .              ُّ  عٕٗ , ث١ّٕب فٟ اٌصٛس غ١ش إٌشطخ ف١ُعزّذ ف١ٙب عٍٝ ِصذس االشعبع اٌ

 

 ؟  اٌّخزٍفخ ٚعبطاأل فٟ اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ اٌّٛجبد ٔزشبسإ عشعخ رعزّذ عالَط //  

 ( ٌٍٛعظ  . 𝜺(  ِمذاس اٌغّبد١خ اٌىٙشثبئ١خ )  // ) اٌجٛاة

   عٍٝ ٚفك اٌعاللخ :               ( ٌٍٛعظ  . 𝝁(  ِمذاس إٌفبر٠خ اٌّغٕبط١غ١خ )  )             
       

√𝜺 𝝁
 

 

 2015 الدور الثالث

 

 ط//  أروش أٔٛاع اٌزض١ّٓ اٌزّبئٍٟ  .

 اٌجٛاة //

 ( AM(  اٌزض١ّٓ اٌغعٛٞ  )  )              

 ( FM(  اٌزض١ّٓ اٌزشددٞ  )  )              

 ( PM(  اٌزض١ّٓ اٌطٛسٞ  )  )              

 



 
الربيعي  // حصنمدرس الفيسياءوترتيب  إعداد   ـــ    العلني الصادس فيسياء    ـــ   الوزارية األشئلة حلول

07701346093 
 

 

 

6 

 

 مؤجلينلل  -   2015 الدور الثالث

 

 ط//  عالَ رعزّذ لذسٚ اٌٙٛائٟ فٟ إسعبي ٚرغٍُ اٌّٛجبد اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ  ؟

 اٌجٛاة //  رعزّذ عٍٝ  :

 اٌّشعٍخ أٚ اٌّغزٍّخ  .(  رشدد اإلشبسح  (  ِمذاس اٌفٌٛط١خ اٌّجٙضح ٌٍٙٛائٟ  .         ) )           

 

 ط//  ً٘ وً األعالن اٌّٛصٍخ اٌزٟ رذًّ ر١بسا  رشع ِٛجبد وٙشِٚغٕبط١غ١خ ؟ اششح رٌه  .

 //  وال .  فمظ اٌزٟ رذًّ ر١بسا  ِزشددا  ٟ٘ اٌزٟ رشع ِٛجبد وٙشِٚغٕبط١غ١خ ٚرٌه ألْ دشوخ اٌشذٕخ فٟ اٌز١بس اٌّزشدد  اٌجٛاة

  ) اٌّزٕبٚة ( رزذشن ثزعج١ً رجبطؤٞ ربسح ٚرغبسعٟ ربسح  أخشٜ  .              

 

 

 

 

 

 

 

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 ) رمحه اهلل ( يف دعائكم والديال تنسىا                             

 

 مع تحياتي لكم جميعــــًا                                              

 درس الفيزياءم                                                       

 

 

 

 

                        https://www.facebook.com/hasankadim77 

                            https://www.facebook.com/sixthphysics 

                                        Tel : 0770 134 60 93 
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  خامسالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ               
 

 2013تمهيدي 

 

 

 ؟  انعٕء فٙ انًزشبكٓخ ثبنًٕجبد انًمصٕد يــبط //  
 انًزمبسثخ ( فٙ انغؼخ ٔفشق انطٕس ثُٛٓب صبثذ  .ْٙ انًٕجبد انًزغبٔٚخ فٙ انزشدد ٔانًزغبٔٚخ ) أٔ انجٕاة// 

 

 ؟  انعٕء دٕٛد ظبْشح فّٛ رٕظخ َشبغ إششحط //  
 فٙ انكزبة –(     (  ص )   انُشبغ ) انجٕاة// 

 

 

 2013الدور األول 

 

 

   ؟  َٓبسا   َجٕو ٔثال االسض عطخ ػهٗ يٍ صسلبء انغًبء سإٚخ يب عجتط //  
 ظبْشح اإلعزطبسح ) رشزذ انعٕء ( , ثغجت ٔجٕد انغالف انجٕ٘  .انجٕاة//  ثغجت دذٔس 

 

  ؟  ٔنًبرا  ؟  ٚزذاخم أٌ يزشبكٓخ غٛش يصبدس ػٍ انصبدس نهعٕء ًٚكٍ ْمط //  
 //  َؼى  . ٚذصم انزذاخم انجُّبء ٔانزذاخم اإلرالف ٔنكٍ ثغشػخ كجٛشح جذا  ال رذسكٓب انؼٍٛ  ,  ألٌ كال  يٍ انًصذسٍٚ ٚجؼش انجٕاة

 يٕجبد ثؤغٕاس ػشٕائٛخ يزغٛشح ثغشػخ فبئمخ جذا  .              

 

  ػالو رؼزًذ صأٚخ انذٔساٌ انجصش٘ فٙ انًٕاد انُشطخ ثصشٚب   ؟ط //  
 رؼزًذ ػهٗ ://   انجٕاة

 (  غٕل انًٕجخ انعٕئٛخ  . )  (  رشكٛض انًذهٕل ) إرا كبَذ انًبدح عبئهخ (  .   (  عًك انًبدح  .    ) (  َٕع انًبدح  .    ) )        
 

 

 2013الدور الثاني 

 
 

  ؟  انشلٛمخ االغشٛخ فٙ انزذاخم ٚؼزًذ ػالوط //  
 : ًْب ػبيهٍٛ ػهٗ ٚزٕلفانجٕاة//  

  انًٕجخ رمطؼّ انز٘ انًغبس يٍ كجشأ ب  ثصشٚ يغبسا   رمطغ انخهفٙ انغطخ ػٍ انًُؼكغخ انًٕجبد ٌإ رإ:   انغشبء عًك(   )

 .  انغشبء عًك ظؼف ٚغبٔ٘ ثًمذاس االيبيٙ انغطخ ػٍ انًُؼكغخ                        

 ( .     𝝅 ) يمذاسِ انطٕس فــــــٙ اَمالة نٓب ٚذصم االيبيٙ انغطخ ػـــــــــــٍ انًُؼكغخ انًٕجبد اٌ ار  : انطٕس اَمالة(   )

 

 ؟ انًغزمطت ثبنعٕء انًمصٕد يـــب//  ط 

  خػ ػهٗ ػًٕد٘  فمػ ٔادذ يغزٕٖ فٙ انكٓشثبئٙ ّـــيجبن رزثزة ٚمزصش انز٘ انعٕء ٕـْ:   الضوء المستقطبانجٕاة//  

 . انًٕجخ َزشبسإ                                             
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 2013الدور الثالث 

 

 : انصذٛذخ  جبثخاإل خزشإط //  

 (  انذٕٛد , َؼكبطاال , عزمطبةاال , َكغبساال ( ظٓبسإ ًٚكُٓب ال انطٕنٛخ انًٕجبد  ●
  اإلعزمطبة  .انجٕاة//  

 

 ؟  َٕٚك رجشثخ فٙ انًظهًخ ٔانٓذة انًعٛئخ انٓذة دصٕل فٙ انغجت يب//  ط 
 ٚؼًالٌ ر أٌ انشمٍٛإ.  ب  رالفٛإ  ٔرذاخال ثُبء   رذاخال  ب  يؼانًعٛئخ ٔانًظهًخ ْٕ رذاخم يٕجبد انعٕء  ةْذااأل ظٕٓسٌ عجت إ //انجٕاة

ٌٍ ٔادذ ٔثطٕس ٔادذ . ػهٗ رجضئخ انًٕجخ انعٕئٛخ انصبدسح يٍ انشك انًعٙء انٗ              يٕجزٍٛ يزشبكٓزٍٛ رصذساٌ ثآ

 

 ؟  انًغزمطت ثبنعٕء انًمصٕد يبط //  

  خػ ػهٗ ػًٕد٘  فمػ ٔادذ يغزٕٖ فٙ انكٓشثبئٙ ّـــيجبن رزثزة ٚمزصش انز٘ انعٕء ٕـْ:   الضوء المستقطبانجٕاة//  

 . انًٕجخ َزشبسإ                                             
 

 

 2014تمهيدي 

 

 ؟ )  انصبثٌٕ فمبػخ غشبء يضم(  سلٛك غشبء ػهٗ انغبلػ نهعٕء ٚذصم يبراط //  
 َشبْذ أغشٛخ فمبػخ انصبثٌٕ يهَٕخ ثؤنٕاٌ انطٛف انشًغٙ , ٔعجت رنك انزذاخم ثٍٛ يٕجبد انعٕء األثٛط انًُؼكغخ انجٕاة//  

 ػهٗ انغطخ األيبيٙ ٔانغطخ انخهفٙ نهغشبء انشلٛك  .             

 

 ؟ االَؼكبط ثطشٚمخ انعٕء فٙ االعزمطبة دسجخ رؼزًذ ػالوط //  
 انغمٕغ أٔ صأٚخ االعزمطبة  .انجٕاة//  رؼزًذ ػهٗ صأٚخ 

 

 

 2014الدور األول 

 

 : ششٔغ أٚخ ػُذ ثبالَؼكبط انعٕء إعزمطبة دبنخ فٙط //  

 .  انعٕء فٙ إعزمطبة ال ٚذصم  ( )       

 .  كهٙ إعزٕائٙ إعزمطبة ٚذصم  ( )       
 انجٕاة//  

 ػُذيب ركٌٕ صأٚخ عمٕغ انعٕء = صفش  .(   )

 ٔرغًٗ صأٚخ ثشٔعزش ٚكٌٕ انعٕء انًُؼكظ يغزمطت اعزٕائٙ كهٙ  .    ػُذيب ركٌٕ صأٚخ عمٕغ انعٕء = (   )

 

 انشك ػشض َجؼم ػُذيب ٔادذ شك يٍ انذٕٛد نًُػ انًعٛئخ انًشكضٚخ انًُطمخ ػشض فٙ ٚذصم يبراط //  

 . رنك ؟ ٔظخ أكضش ٚعٛك         
 :  ػهٗ ٔفك انؼاللخ اٜرٛخ//  ٚضداد ُػشض انٓذة انًشكض٘ انًعٙء ٔٚكٌٕ ألم شذح  انجٕاة

                   𝓵                                                                                                      

                                                                                                                     𝓵   
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 2014الدور الثاني 

 

 .  عزُزبطاإل يغ انعٕئٛخ انًٕجبد عزمطبةإ فّٛ رٕظخ َشبغب   ثخطٕاد إششحط //  
 فٙ انكزبة –(     (  ص )   انُشبغ ) انجٕاة// 

 

 

 ــ  ــ  للنازحين  2014/ الخاص  الدور الثاني
 

  ؟  انعٕء فٙ انًزشبكٓخ ثبنًٕجبد انًمصٕد يبط //  
 ْٙ انًٕجبد انًزغبٔٚخ فٙ انزشدد ٔانًزغبٔٚخ ) أٔ انًزمبسثخ ( فٙ انغؼخ ٔفشق انطٕس ثُٛٓب صبثذ  . انجٕاة// 

 

  ؟ انشلٛمخ  االغشٛخ فٙ انزذاخم ٚؼزًذ ػالوط //  
  انًٕجخ رمطؼّ انز٘ انًغبس يٍ كجشأ ب  ثصشٚ يغبسا   رمطغ انخهفٙ انغطخ ػٍ انًُؼكغخ انًٕجبد ٌإ رإ:   انغشبء عًك(   )

 .  انغشبء عًك ظؼف ٚغبٔ٘ ثًمذاس االيبيٙ انغطخ ػٍ انًُؼكغخ                        

 ( .     𝝅 ) يمذاسِ انطٕس فــــــٙ اَمالة نٓب ٚذصم االيبيٙ انغطخ ػـــــــــــٍ انًُؼكغخ انًٕجبد اٌ ار  : انطٕس اَمالة(   )

 

 ؟  َٕٚك رجشثخ يٍ انغشض يبط //  
 (  دغبة انطٕل انًٕجٙ نهعٕء انًغزؼًم  . (  إصجبد انطجٛؼخ انًٕجٛخ نهعٕء  .    ) انغشض يُٓب ْٕ : )انجٕاة// 

 

 

 2014الدور الثالث 

 

 : دبنخ  فٙ يزذاخهٍٛ يزشبكٓزٍٛ يٕجزٍٛ ثٍٛ انجصش٘ انًغبس ثطٕل انفشق فٙ ٚزٕافش انز٘ انششغ يبط //  

 انزذاخم انجُبء  .  ( )    

 انزذاخم اإلرالفٙ  .(   )    

𝜟𝓵(    //  )  انجٕاة  ,  إر ٚكٌٕ فشق انًغبس انجصش٘ يغبٔٚب  انٗ انصفش أٔ ألػذاد صذٛذخ يٍ األغٕال انًٕجٛخ      

               (    )𝜟𝓵   (  
     

 
 , أ٘ اٌ فشق انًغبس انجصش٘ يغبٔٚب  انٗ أػذاد فشدٚخ يٍ أَصبف غٕل انًٕجخ  . ( 

 

 ؟  االَزمبئٙ ثباليزصبص االعزمطبة فٙ انجصش٘ انذٔساٌ صأٚخ رؼزًذ ػالو//   ط
 //  رؼزًذ ػهٗ : انجٕاة

 (  غٕل انًٕجخ انعٕئٛخ  . (  رشكٛض انًذهٕل ) إرا كبَذ انًبدح عبئهخ (  .    ) (  عًك انًبدح  .    ) (  َٕع انًبدح  .    ) )        
 

 

 2015تمهيدي 

 

 

 ؟  ظٕء انشًظ ٔانًصبثٛخ االػزٛبدٚخ غٛش يغزمطتػهم / ط //  
 انجٕاة//  ألٌ ظٕء انشًظ ٔانًصبثٛخ االػزٛبدٚخ يٕجبد يغزؼشظخ ٚٓزض يجبنٓب انكٓشثبئٙ فٙ االرجبْبد جًٛؼب  , إرٌ ْٕ ظٕء 

 غٛش يغزمطت  .             
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 ط // ْم رظٓش األْذاة فٙ رجشثخ شمٙ َٕٚك إرا كبٌ انًصذسٍٚ انعٕئٍٛٛ غٛش يزشبكٍٓٛ  ؟  ٔنًبرا  ؟
 بد ـــــألٌ انزذاخم انجُبء ٔاالرالف ٚذصم ثغشػخ كجٛشح جذا  ال رذسكٓب انؼٍٛ ألٌ كال يٍ انًصذسٍٚ ٚجؼش يٕجانجٕاة //  ال رظٓش . 

 بد انًزذاخهخ فٙ أٚخ ـــــثؤغٕاس ػشٕائٛخ يزغٛشح ثغشػخ فبئمخ جذا  فال ًٚكٍ انذصٕل ػهٗ فشق صبثذ ثبنطٕس ثٍٛ انًٕج               

 انٕعػ , فزشبْذ انؼٍٛ إظبءح يغزذًٚخ ثغجت صفخ دٔاو اإلثصبس  .َمطخ يٍ َمبغ                

 

 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 

 ط//  انزذاخم فٙ األغشٛخ انشلٛمخ ٚزٕلف ػهٗ ػبيهٍٛ , إركشًْب  .
 انجٕاة //

  انًٕجخ رمطؼّ انز٘ انًغبس يٍ كجشأ ب  ثصشٚ يغبسا   رمطغ انخهفٙ انغطخ ػٍ انًُؼكغخ انًٕجبد ٌإ رإ:   انغشبء عًك(   )

 .  انغشبء عًك ظؼف ٚغبٔ٘ ثًمذاس االيبيٙ انغطخ ػٍ انًُؼكغخ                        

 ( .     𝝅 ) يمذاسِ انطٕس فــــــٙ اَمالة نٓب ٚذصم االيبيٙ انغطخ ػـــــــــــٍ انًُؼكغخ انًٕجبد اٌ ار  : انطٕس اَمالة(   )

 

 ط//  أكزت كهًخ ) صخ ( أيبو انؼجبسح انصذٛذخ ٔكهًخ ) خطؤ ( أيبو انؼجبسح غٛش انصذٛذخ صى صذخ انخطؤ 

 إٌ ٔجذ دٌٔ رغٛٛش يب رذزّ خػ :        

 ثٍٛ يٕجزٍٛ ظٕئٛزٍٛ يزشبكزٍٛ يزشاكجزٍٛ ٚغبٔ٘ أػذادا   ٚذصم رذاخم إرالف إرا كبٌ فشق انًغبس انجصش٘  ●

 ٕال انًٕجٛخ  .فشدٚخ يٍ أَصبف االغ     
 انجٕاة //  صـخ  .

 

 

 2015الدور االول  

 

 

 ط// ػهم :  رهٌٕ ثمغ انضٚذ انطبفٛخ ػهٗ عطخ انًبء ثؤنٕاٌ صاْٛخ  ؟
 انجٕاة //  ثغجت انزذاخم ثٍٛ يٕجبد انعٕء األثٛط انًُؼكغخ ػٍ انغطخ االيبيٙ ٔانغطخ انخهفٙ نهغشبء  .

 

 شمٙ َٕٚك  ؟ط//  ػالو ٚؼزًذ َٕع انزذاخم فٙ رجشثخ 
 ٚؼزًذ ػهٗ انفشق ثٍٛ غٕل انًغبس انجصش٘ نهعٕء انصبدس يٍ انشمٍٛ .انجٕاة //  

 

 

 2015الدور االول للنازحين والحشد الشعبي  

 

 

 ط//  نٕ أعزؼًم انعٕء األثٛط فٙ رجشثخ َٕٚك , فكٛف ٚظٓش نٌٕ انٓذاة انًشكض٘ انًعٙء  ؟  ٔكٛف رظٓش

 ثمٛخ انٓذة انًعٛئخ ػهٗ جبَجٙ انٓذاة انًشكض٘ انًعٙء  ؟        
 انجٕاة //  ٚظٓش انٓذة انًشكض٘ ثهٌٕ أثٛط ٔػهٗ كم يٍ جبَجّٛ رظٓش أغٛبف يغزًشح نهعٕء األثٛط ٚزذسط كم غٛف يٍ انهٌٕ

 انجُفغجٙ انٗ انهٌٕ األدًش  .              
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 2015الدور الثاني  

 

 رٕظخ فّٛ انذٕٛد فٙ يٕجبد انعٕء  . ط//  إششح َشبغب  
 فٙ انكزبة –(     (  ص )   انُشبغ ) انجٕاة// 

 

 

 2015الدور الثالث  

 

 ط//  إخزش اإلجبثخ انصذٛذخ يٍ ثٍٛ انمٕعٍٛ :

 

 أغشٛخ انضٚذ انشلٛمخ ٔغشبء فمبػخ صبثٌٕ انًبء رجذٔ ثؤنٕاٌ صاْٛخ َزٛجخ اإلَؼكبط ٔ :   ●

 )  اإلَكغبس  ,  انزذاخم  ,  انذٕٛد  ,  اإلعزمطبة  (     
 انزذاخم  انجٕاة//

 

 

 

 

 

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 ) رمحه اهلل ( يف دعائكم والديال تنسىا                             

 مع تحياتي لكم جميعــــًا                                              

 درس الفيزياءم                                                       

 

 

 

 

 

 

                        https://www.facebook.com/hasankadim77 

                            https://www.facebook.com/sixthphysics 

                                                   Tel :  0770 134 60 93 
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  سادسالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ             

 

 2013تمهيدي 

 

 اٌظا٘شج فٟ ِؼ١ٓ فٍضٞ عطخ ػٍٝ ) ِؤشش ِؼ١ٓ ٌرشدد ( اٌغالػ اٌعٛء شذج ص٠ادج ػٕذ ٠ذصً ِاراط //  

 ؟  اٌىٙشٚظٛئ١ح         
 اٌجٛاب//  ٠ضداد ذ١اس اإلشثاع  .

 

 

 2013الدور األول 

 

 //  أ٠غٍه اٌعٛء عٍٛن اٌجغ١ّاخ  ؟  أَ أٗ ٠غٍه عٍٛن اٌّٛجاخ  ؟ ط

//  االجاتح ػٓ ٘زا اٌغؤاي ذؼرّذ ػٍٝ اٌظا٘شج اٌرٟ ٟ٘ ل١ذ اٌذساعح . إْ تؼط اٌرجاسب ٠ّىٓ ذفغ١ش٘ــا ػٕذ عٍٛن اٌعٛء  اٌجٛاب

عٍٛن اٌجغ١ّاخ , أٞ اْ اٌعٛء ٠ُظٙش صفح جغ١ّ١ح , ٚاٌثؼط ا٢خش ٠ّىٓ ذفغ١ش٘ا ػٕذ عٍٛن اٌعٛء عٍٛن اٌجغ١ّاخ , أٞ أْ 

ٞ ٠ّىٕٗ إخشاض االٌىرشٚٔاخ ِٓ اٌّؼادْ وّا فٟ اٌظا٘شج اٌىٙشٚظٛئ١ــــح تّؼٕٝ أْ اٌعٛء اٌعٛء ٠ُظٙش صفح ِٛج١ح . فاٌعٛء اٌز

 ٠غٍه عٍٛن اٌجغ١ّاخ فئْ ٔفظ اٌعٛء ٠ّىٓ أْ ٠ُذذز د١ٛداً تّؼٕٝ أْ اٌعٛء ٠غٍه عٍٛن اٌّٛجاخ  .

 

 اٌصذ١ذح  : االجاتح إخرشط //  

 ذغاٚٞ اٌجغ١ُ ٘زا صخُ فٟ الدلح لًأ فاْ(     )  ْأ ٞأ ذاِح تذلح جغ١ُ ِٛظغ ل١ظ ٔٗأ فرشضإ   ●
 (      ,         ,  صفر , النهاية ما (    

 ِا الٔٙا٠ح  . اٌجٛاب//  

 

 

 2013الدور الثالث 

 

   ) اٌّٛجح داٌح ذّصً  Ψْ  أ رإ(  ؟  ِؼ١ٕ١ٓ ٚصِاْ ِىاْ فٟ ٌجغ١ُ|   |  ٌـ وث١شج ل١ّٗ ذذي ػالَط //  

 ذؼٕٟ ادرّا١ٌح وث١شج ٌٛجٛد اٌجغ١ُ فٟ اٌّىاْ ٚاٌضِاْ اٌّؼ١ٕ١ٓ  .      وث١شج اٌٝ ل١ّحإْ //   اٌجٛاب
 

 

 2014تمهيدي 

 

 

 اٌصذ١ذح : جاتحاإل خرشإط //  

 :  ِمذاس ٠رعاػف ِؼذْ عطخ فٟ ِؤشش ِؼ١ٓ ترشدد اٌغالػ اٌعٛء شذج ِعاػفح ػٕذ    ●
  )  إٌّثؼصح اٌعٛئ١ح ٌإلٌىرشٚٔاخ اٌؼظّٝ اٌذشو١ح اٌطالح  ,  االشثاع ذ١اس  ,  اٌفٛذْٛ صخُ  ,  اال٠ماف جٙذ  (    

   اٌجٛاب//  ذ١اس اإلشثاع  .
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 2014الدور األول 

 

 

 : اٌصذ١ذح  اإلجاتح إخرش//  ط 

 : تتناسب معينتين ولحظة نقطة في جسيم إليجاد االحتمالية كثافة    ●

 (  l Ψ2 l مع عكسيا,  l Ψ l مع طرديا,   l Ψ2 l مع طرديا (     

      |غشد٠ا ً ِغ    اٌجٛاب//
 

 :  ٠ذصً ِا ,اٌىٙشٚظٛئ١ح  اٌظا٘شج ٌٕشاغ دساعره خالي ِٓط //  

 .) ِؤشش ِؼ١ٓ ٌرشدد(اٌغالػ اٌعٛء شذج ص٠ادج ػٕذ أٚالً()      
 ٚاٌٍٛح ِٛجثا اٌثاػس اٌٍٛح ٠ىْٛ أْ داٌح فٟ أٞ , اٌّصذس فٌٛط١ح لطث١ح ػىظ داٌح فٟ )شا١ٔاً(      

 .  عاٌثح  ( Δ𝑉 )عاٌة اٌجاِغ               
 .  ذذس٠ج١ا اٌجاِغ اٌٍٛح جٙذ عاٌث١ح ص٠ادج ػٕذ)شاٌصاً(        

 اٌجٛاب //

 )أٚال( :  ٠ضداد ذ١اس اإلشثاع  .

 )شا١ٔا( :  ٠ٙثػ اٌر١اس ذذس٠ج١ا اٌٝ ل١ُ ألً  .

 )شاٌصا( :  ٠مً اٌر١اس اٌّاس فٟ اٌذائشج اٌٝ اٌصفش  .

 

 

 

 2014الدور الثاني 

 

 

 جاتح اٌصذ١ذح  :خرش اإلط //  إ
 ٟ  :٘ اإلٌىرشْٚ ِصً جغ١ُ ٌذشوح اٌّشافمح اٌّٛجاخ  ●

 )ِاد٠ح ِٛجاخ , ِغرؼشظح ِٛجاخ , ِغرؼشظح ١ِىا١ٔى١ح ِٛجاخ , غ١ٌٛح ١ِىا١ٔى١ح ِٛجاخ (   
 ِٛجاخ ِاد٠ح  .اٌجٛاب//  

 

 

 

 ـ للنازحين ـ 2014/ الخاص  الدور الثاني

 

 

 اٌصذ١ذح : اإلجاتح خرش//  إ ط

 ِمذاس : ٠رعاػف ِؼ١ٓ ِؼذْ عطخ فٟ ِؤشش ِؼ١ٓ ترشدد اٌغالػ اٌعٛء شذج ِعاػفح ػٕذ  ●

 ) إٌّثؼصح اٌعٛئ١ح ٌإلٌىرشٚٔاخ اٌؼظّٝ اٌذشو١ح اٌطالح , االشثاع ذ١اس , اإل٠ماف جٙذ , اٌفٛذْٛ صخُ (   
    اٌجٛاب//  ذ١اس اإلشثاع  .
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 2014الدور الثالث 

 

 

 ِؼذْ عطخ ِٓ إٌّثؼصح حـــاٌعٛئ١ ٌإلٌىرشٚٔاخ اٌؼظّٝ اٌذشو١ح اٌطالح ت١ٓ اٌؼاللح ت١أٟ تشعُ ٚظخط //  

 ؟اٌّغرم١ُ   اٌخػ ١ًِ ٠ّصٍٗ اٌزٞ ِا , اٌغالػ اٌعٛء ٚذشدد         
 اٌجٛاب //  إْ ١ًِ اٌخػ اٌّغرم١ُ ٠ّصً ل١ّح شاتد تالٔه  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015تمهيدي 

 

 

 ؟  ِا اٌؼاللح ت١ٓ اٌالدلح فٟ ل١اط ِٛظغ اٌجغُ ٚاٌالدلح فٟ صخُ اٌجغُ فٟ ِثذأ اٌالدلحط //  

   𝚫  𝚫اٌجٛاب//         
     

  
 

 

 ؟  :  اٌخ١ٍح اٌىٙشٚظٛئ١ح ِا اٌفائذج اٌؼ١ٍّحط  
 اٌجٛاب//  ل١اط شذج اٌعٛء , ٚذذ٠ًٛ اٌطالح اٌعٛئ١ح اٌٝ غالح وٙشتائ١ح  .

 

 

 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 

 ط//  ِارا ٠ذذز ػٕذ ِعاػفح شذج اٌعٛء اٌغالػ ترشدد ِؼ١ٓ ِؤشش فٟ عطخ ِؼذْ ِؼ١ٓ  ؟
 ذ١اس اإلشثاع  . اٌجٛاب //  ٠رعاػف

 

 ط//  ِا اٌّمصٛد ترشدد اٌؼرثح  ؟
 اٌجٛاب //  

 //  ٚ٘ٛ ألً ذشدد ٠ٌٛذ االٔثؼاز اٌىٙشٚظٛئٟ ٌزٌه اٌّؼذْ ٚ٘ٛ ٠ُؼذ خاص١ح ١ِّضج ٌٍّؼذْ  ذشدد اٌؼرثح ٌّؼذْ

ُّعــــاء , إر أْ ٌىً ِؼذْ ذشدد ػرثح خاصاً تٗ  .                             اٌ
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 2015الدور االول  

 

 ( , فأشثد أْ اٌطالح اٌذشو١ح ٌٍجغ١ُ 𝝀( ٘ٛ )   ط//  إرا واْ غٛي ِٛجح دٞ تشٌٟٚ اٌّشافمح ٌجغ١ُ ورٍرٗ ) 

      ذؼطٝ تاٌؼاللح ا٢ذ١ح :           
        

    𝝀 
 

 اٌجٛاب //

                                                                  𝝀   
     

   
    ⇒        

     

  𝝀
             

    ترشت١غ اٌطشف١ٓ :                                                                                            
      

  𝝀 
 

                                                                           
     

 
      

     

 
   

      

  𝝀 
    

                                                                                                                
     

 
 
      

  𝝀 
 

 

 

 ط//  ػًٍ :  ػادج ٠فعً إعرؼّاي خ١ٍح وٙشٚظٛئ١ح ٔافزذٙــــا ِٓ اٌىٛاسذض تذالً ِٓ اٌضجاض فٟ ذجشتح 

 اٌظا٘شج اٌىٙشٚظٛئ١ح  ؟                 
 //  ٚرٌه ٌىٟ ذُّشس إٌافزج اٌّصٕٛػح ِٓ اٌىٛاسذض األشؼح فٛق اٌثٕفغج١ح ص٠ادج ػٍٝ اٌعٛء اٌّشئٟ , ٚتزٌه ٠ىْٛ  اٌجٛاب

 ِذٜ اٌرشدداخ اٌّغرؼٍّح فٟ اٌرجشتح أٚعغ  .               

 

 ط//  ِا اٌّمصٛد تذاٌح اٌشغً  ٌّؼذْ  ؟
 // اٌجٛاب

       ٟٚ٘ ألً غالح ٠شذثػ تٙا االٌىرشْٚ تاٌّؼذْ ٚذُؼطٝ تاٌؼاللح  :        :   داٌح اٌشغً  ٌّؼذْ

 ( ٘ٛ ذشدد اٌؼرثح ٌٍّؼذْ  .   (  ٘ٛ شاتد تالٔه  ,  )   ( ٟ٘ داٌح اٌشغً ٌٍّؼذْ  ,  )   إر أْ )             

 

 

 

   2015الدور االول للنازحين والحشد الشعبي  

 

 

 ط//  إخرش اإلجاتح اٌصذ١ذح ِٓ ت١ٓ اٌمٛع١ٓ :

 إدذٜ اٌظٛا٘ش ا٢ذ١ح ذؼذ أدذ االدٌح اٌرٟ ذؤوذ أْ ٌٍعٛء عٍٛواً جغ١ّ١اً :   ●

 )  اٌذ١ٛد  ,  اٌرذاخً  ,  اٌظا٘شج اٌىٙشٚظٛئ١ح  ,  اإلعرمطاب  (                            
 اٌجٛاب //  اٌظا٘شج اٌىٙشٚظٛئ١ح  .
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 2015الدور الثاني  

 

 ط//  إخرش اإلجاتح اٌصذ١ذح ِٓ ت١ٓ اٌمٛع١ٓ :

 اٌؼثاسج ) ِٓ اٌّغرذ١ً أْ ٔم١ظ آ١ٔـــــــاً " فٟ اٌٛلد ٔفغٗ " اٌّٛظغ تاٌعثػ ٚوزٌه اٌضخُ اٌخطٟ   ●

 تاٌعثػ ٌجغ١ُ ( ٟ٘ ذؼث١ش ػٓ :     

 ِثذأ اٌالدلح ٌٙا٠ضٔثشن  ,  فاسادٞ  (  تٌٛرضِاْ  ,  لأْٛ إصادح ف١ٓ  , –)  لأْٛ عر١فاْ              
 اٌجٛاب //  ِثذأ اٌالدلح ٌٙا٠ضٔثشن  .

 

 ط//  ِا اٌى١ّح اٌرٟ ٠ٙرُ تذساعرٙا ا١ٌّىا١ٔه اٌىّٟ  ؟  ِٚارا ٠مصذ تٙا  ؟

 ٟٚ٘ اٌى١ّح اٌرٟ ذغ١شاذٙــــــا ذُشىً اٌّٛجاخ اٌّاد٠ح , ٚداٌــح داٌح اٌّٛجح//  اٌى١ّح اٌرٟ ٠ٙرُ تٙا ا١ٌّىا١ٔه اٌىّٟ ذغّٝ  اٌجٛاب

 اٌّٛجح ٟ٘ ص١غح س٠اظ١ح إر أْ ل١ّح داٌح اٌّٛجـح اٌّشافمـــــح ٌجغ١ُ ِرذشن فٟ ٔمطح ِؼ١ٕح فٟ اٌفعـــاء ٌٚضِٓ ِؼ١ٓ                

 اْ ٚاٌضِاْ , د١س وصافرٗ االدرّا١ٌح , أٞ االدرّا١ٌح ٌٛدذج اٌذجُ ,ذرؼٍك تادرّا١ٌح ) أسجذ١ح ( ا٠جاد اٌجغ١ُ فٟ رٌه اٌّى               

 ( فٟ ٔمطح ِؼ١ٕح فٟ اٌفعاء ٌٚضِٓ ِؼ١ٓ ذرٕاعة ذٕاعثاً غشد٠ــــاً ِغ ل١ّح   إل٠جاد اٌجغ١ُ اٌزٞ ٠ٛصف تذاٌح اٌّٛجح )               

 فٟ رٌه اٌّىاْ ٚاٌضِاْ اٌّؼ١ٕ١ٓ  .                    
 

 ِا إٌظشج اٌذذ٠صح ٌطث١ؼح اٌعٛء  ؟ط//  
//  إٌظشج اٌذذ٠صح ٌغٍٛن اٌعٛء ذأخز اٌغٍٛن اٌصٕائٟ ) اٌّضدٚض ( ٚذشٜ أْ اٌطالح ذٕرمً تشىً فٛذٛٔاخ ٠مٛد٘ـــا تاذجاٖ  اٌجٛاب

 ١ح ٌٚىٓ ع١ش٘ا ِجاي ِٛجٟ . ٕٚ٘ا ٠جة أْ ٔؤوذ ػٍٝ أٔٗ فٟ داٌح أٚ ظشف ِؼ١ٓ ٠ظٙش اٌعٛء إِا تصفح جغ١ّ١ح أٚ تصفح ِٛج

 ١ٌظ والّ٘ا فٟ آْ ٚادذ , أٞ أْ وً ِٓ إٌظش٠ح اٌّٛج١ح ٌٍعٛء ٚإٌظش٠ح اٌجغ١ّ١ح ٌٍعٛء ذُىًّ تؼعٙا ا٢خش  .

 

 2015الدور الثالث  
 

 ط//  إخرش اإلجاتح اٌصذ١ذح ِٓ ت١ٓ اٌمٛع١ٓ :

 اٌؼثاسج ) فٟ وً ٔظاَ ١ِىا١ٔىٟ التذ ِٓ ٚجٛد ِٛجاخ ذشافك ) ذصاجة ( دشوح اٌجغ١ّاخ اٌّاد٠ح (   ●

 ٟ٘ ذؼث١ش ػٓ : )  إلرشاح تالٔه  ,  ِثذأ اٌالدلح ٌٙا٠ضٔثشن  ,  فشظ١ح دٞ تشٌٟٚ  ,  لأْٛ ٌٕض  (    
 اٌجٛاب //  فشظ١ح دٞ تشٌٟٚ  .

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 ) رمحه اهلل ( يف دعائكم والديال تنسىا                             

 مع تحياتي لكم جميعــــًا                                              

 درس الفيزياءم                                                       
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  سابعالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ             

 

 2013تمهيدي 

 

  : اٌظس١سخ اإلخبثخ إخزشط // 

  : فمظ رسزٛٞ   اٌدٙخ فٟ اٌجٍٛسٞ اٌثٕبئٟ فٟ اإلعزٕضاف ِٕطمخ  ●

 )   عبٌجخ ٠ٛٔبدأ , ِٛخجخ ٠ٛٔبدأ , فدٛاد , زشح ٌىزشٚٔبدإ  (                               
  ٠ٛٔبد ِٛخجخ  .أاٌدٛاة//  

 
 ؟  إٌمٟ اٌّٛطً شجٗ فٟ ) فدٛح  ٌىزشْٚإ(  صٚاجاأل ر١ٌٛذ ِؼذي ٠ؼزّذ ػالَط //  

 (  دسخخ اٌسشاسح  . )  اٌدٛاة //

 (  شجٗ ِبدح اٌّٛطً إٌم١خ  .  )              
ُّطؼّخ ثٙب اٌجٍٛسح  . )                (  ٔغجخ اٌزساد اٌّبٔسخ اٌ

 .    (  شذح اٌضٛء اٌغبلظ ػٍٝ اٌٍّزمٝ   )              

 

 ؟)   ِثالا  اٌّؼبدْ ( اٌّٛطٍخ اٌّٛاد فٟ اٌطبلخ زضَ رز١ّض ثّبراط //  
 رٕؼذَ ثغشح اٌطبلخ ربِسظٛسح ث١ٓ زضِخ اٌزىبفؤ ٚزضِخ اٌزٛط١ً , فزىْٛ إٌىزشٚٔبد اٌزىبفؤ ط١ٍمخ فٟ زشوزٙب ,   اٌدٛاة //

 ٌزا رّزٍه اٌّؼبدْ لبث١ٍخ رٛطً وٙشثبئٟ ػب١ٌخ  .              

 

 

 2013الدور األول 

 

  : اٌظس١سخ خبثخاإل خزشإط //  

 رىْٛ : اٌزشأضعزٛس فٟ اٌمبػذح ِٕطمخ  ●

 ) اٌشٛائت ٚوث١شح سل١مخ , اٌشٛائت ٚل١ٍٍخ سل١مخ , اٌشٛائت ٚوث١شح ٚاعؼخ , اٌشٛائت ٚل١ٍٍخ ٚاعؼخ(        
 سل١مخ ٚل١ٍٍخ اٌشٛائت  . اٌدٛاة//  

  

 ؟ (    )  ثٍٛسٞ ثٕبئٟ ٗفـطش فٟ ٚضغ ٌٛ اٌّزٕبٚة ٌٍز١بس ٠سظً ِبراط //  
 //  إْ ٘زا اٌثٕبئٟ ٠ؼًّ ػٍٝ رس٠ًٛ اٌز١بس اٌّزٕبٚة اٌٝ ر١بس ِؼذي ثٕظف ِٛخخ  .  اٌدٛاة

 

 .  فدٛح ٌىزشْٚإ اٌضٚج ( ) .     ف١شِٟ ِغزٜٛ ( ) : اٌّمظٛد ِبط //  
 //    اٌدٛاة

//  ِغزٛٞ افزشاضٟ ٠مغ ث١ٓ زضِخ اٌزىبفؤ ٚزضِخ اٌزٛط١ً ٠سذد اِىب١ٔخ اشغبي االٌىزشٚٔبد اٚ ػذَ اشغبٌٙب ٌجم١خ  ِغزٜٛ ف١شِٟ

 ِغز٠ٛبد اٌطبلخ  . ٠ٚؼذ ِغزٛٞ ف١شِٟ اػٍٝ ِغزٛٞ طبلخ ِغّٛذ ثٙب ٠ّىٓ أْ ٠ّأل ثبإلٌىزشٚٔبد ػٕذ دسخخ طفش وٍفٓ .

١ض ث١ٓ زضِزٟ اٌزٛط١ً ٚاٌزىبفؤ ف١ىْٛ د١ٌال ٌزسذ٠ذ ثم١خ ِغز٠ٛبد اٌطبلخ : ِغزٛٞ افزشاضٟ ٠مغ فٟ اٌس ِغزٛٞ ف١شِٟأٚ : 

 ( ٠ّثً ِٛضغ ِغزٛٞ ف١شِٟ  .    ثىٛٔٙب أػٍٝ أٚ أٚطأ ِٕٗ ٚاْ ) 
 

//  اٌىزشْٚ ٚز١ض فبسؽ فٟ زضِخ اٌزىبفؤ فٟ اٌّٛلغ اٌزٞ أزمً ِٕٗ االٌىزشْٚ ٠غّٝ ٘زا اٌّٛلغ ثبٌفدٛح  فدٛح –ضٚج اٌىزشْٚ اٌ

 ِٛخجخ إر ٠ّثً زٛاًِ اٌشسٕخ فٟ شجٗ اٌّٛطً  .  ٚرىْٛ
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 2013الدور الثالث 

 

 ر١بس ػاللخ ِٚب ؟     عزٛساٌزشأض خالي اٌىٙشثبئٟ اٌزٛط١ً ثؼ١ٍخ رمَٛ اٌزٟ اٌشسٕخ زبِالد ٔٛع ِبط //  

 ؟  ثز١بس اٌدبِغ اٌجبػث         

 ثؼ١ٍّخ ٚرمَٛ االغٍج١خ اٌسبِالد فٟٙ.      اٌزشأضعزٛس خالي اٌدبِغ اٌٝ اٌجبػث ِٓ رزسشن اٌزٟ ٟ٘ اٌفدٛاد ْإاٌدٛاة//  

 .  اٌىٙشثبئٟ اٌزٛط١ً             

ا  ٠ىْٛ(   ) اٌدبِغ ر١بس ْإ •              ػبدحإ خـــػ١ٍّ زظٛي ثغجت ٚرٌه ,(   ) اٌمبػذح ر١بس ثّمذاس(   ) اٌجبػث ر١بس ِٓ لًا دائّب

 (  .         : )   ف١ىْٛ , ٚاالٌىزشٚٔبد اٌفدٛاد ث١ٓ اٌمبػذح ِٕطمخ فٟ رسظً اٌزٟ االٌزسبَ             

 

 ؟  ػب١ٌخ وٙشثبئٟ رٛط١ً لبث١ٍخ رّزٍه اٌّؼبدْ ٌىْٛ ِب اٌغجتط //  

  . زشوزٙب فٟ ط١ٍمخ اٌّؼبدْ فٟ اٌزىبفؤ ٌىزشٚٔبدإ ٚرىْٛ,   اٌّسظٛسح اٌطبلخ ثغشح ٔؼذاَإ ثغجتاٌدٛاة//  

 

 ؟     اٌجٍٛسٞ ٌٍثٕبئٟ اٌىٙشثبئٟ اٌسبخض خٙذ ِمذاس ٠ؼزّذ ػالَط //  
 (  ٔٛع ِبدح شجٗ اٌّٛطً اٌّغزؼٍّخ  .1//  ) اٌدٛاة

 (  ٔغجخ اٌشٛائت اٌّطؼّخ ثٙب ) ٠ٚضداد ثض٠بدح ٔغجخ اٌشٛائت (  .2)              

  اٌسشاسح (  .دسخخ زشاسح اٌّبدح ) ٠ٚضداد ثض٠بدح دسخخ ( 3)              

 

 

 2014تمهيدي 

 

 

 ؟     اٌجٍٛسٞ اٌثٕبئٟ فٟ ٕضافزعاإل ِٕطمخ رٌٛذ عجت:  ػًٍط //  
ػجش اٌٍّزمٝ ) ٚػٕذئز رٍزسُ   رٕزشش ) رٕضر ( اٌٝ إٌّطمخ    اٌمش٠جخ ِٓ اٌٍّزمٝ   //  إْ االٌىزشٚٔبد اٌسشح فٟ إٌّطمخ  اٌدٛاة

ِغ اٌفدٛاد اٌمش٠جخ ِٓ اٌٍّزمٝ ( ٚٔز١دخ ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّخ رٕشأ ِٕطمخ سل١مخ ػٍٝ خبٔجٟ اٌٍّزمٝ رسزٛٞ ا٠ٛٔبد ِٛخجــــخ فٟ  االٌىزشٚٔبد

ٚرىْٛ خب١ٌخ ِٓ زبِالد اٌشسٕخ رغّٝ ِٕطمخ االعزٕضاف ) ٠زٛلف أزشبس االٌىزشٚٔبد ػجش   ٚا٠ٛٔبد عبٌجخ فٟ إٌّطمخ   إٌّطمخ 

 ً زبٌخ اٌزٛاصْ (  .ػٕذِب رسظ   اٌٍّزمٝ 
 

 

 2014الدور األول 

 

 

  ؟  اٌّٛطً شجٗ فٟ اٌفدٛاد رزٌٛذ و١ف//  ط 
 ِٓ أزضاع اٌىزشْٚ ٚازذ ِٓ رسح اٌغ١ٍىْٛ أٚ اٌدشِب١َٔٛ ٔز١دخ رأث١ش زشاسٞ أٚ رأث١ش ضٛئٟ , أٚ رزٌٛذ ِٓ أزضاعرزٌٛذ  اٌدٛاة// 

 اٌىزشْٚ ٚازذ ِٓ رسح اٌغ١ٍىْٛ أٚ اٌدشِب١َٔٛ ٔز١دخ رطؼ١ُ اٌّبدح شجٗ اٌّٛطٍخ ثشبئت لبثً  .              

 

 ؟  ػ١ٍٗ اٌضٛء عمٛط لجً ػىغٟ ثئردبٖ ٌٍضٛء اٌّزسغظ    اٌجٍٛسٞ س١ض اٌثٕبئ٠ٟ:   ػًٍط //  
فدٛح ( فٟ اٌغ١ٍىْٛ  –( ٠زّىٓ ِٓ ر١ٌٛذ صٚج ِٓ ) االٌىزشْٚ        //  الْ اٌفٛرْٛ اٌزٞ ٠ّزٍه طبلــــــــــخ رض٠ذ ػٍٝ )  اٌدٛاة

( ٠زّىٓ ِٓ ر١ٌٛذ صٚج ِٓ اٌىزشْٚ فدٛح فٟ اٌدشِـــب١َٔٛ ف١ؼًّ ٘زا اٌثٕبئٟ ػٍٝ         ٚاٌفٛرْٛ اٌزٞ ٠ّزٍه طبلخ رض٠ذ ػٍٝ ) 

( ٚاٌّظٕٛع ِٓ       ر١ٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ث١ٓ طشف١ٗ ػٕذ عمٛط اٌضٛء ػ١ٍٗ ِٚمذاس٘ب فٟ اٌثٕبئٟ اٌّظٕٛع ِٓ اٌغ١ٍىْٛ ) 

 (  .       اٌدشِب١َٔٛ ) 
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 ؟  اٌشٛائت ٔغجخ , اإلٔس١بص طش٠مخ  :ز١ث ِٓ : اٌزشأضعزٛس فٟ ِغٚاٌدب اٌجبػث ث١ٓ اٌفشق ِبط //  

 // اٌدٛاة

 الجامع الباعث ت

a  لبػذح ( –٠س١ض دائّب أس١بصا ػىغ١ب , ٍِزمٝ ) اٌدبِغ  لبػذح ( –٠س١ض دائّب أس١بصا أِب١ِب , ٍِزمٝ ) اٌجبػث 

b .  اٌدبِغ رىْٛ ٔغجخ اٌشٛائت ف١ٙب ِزٛعطخ  .ِٕطمخ  ِٕطمخ اٌجبػث رطؼ١ُ دائّب ثٕغجخ ػب١ٌخ ِٓ اٌشٛائت 

 

 

 

 2014الدور الثاني 

 

 

 ؟  ٌٍضٛء اٌّزسغظ    اٌجٍٛسٞ اٌثٕبئٟ دائشح فٟ إٌّغبة اٌز١بس ِمذاس ٠ؼزّذ ػالَط //  

 .      //  ٠ؼزّذ ػٍٝ شذح اٌضٛء اٌغبلظ ػٍٝ اٌٍّزمٝ  اٌدٛاة

 

 خب١ٌخ اٌّٛطً إٌمٟ شجٗ فٟ اٌزٛط١ً زضِخ رىْٛ اٌظٍّخ ٚفٟ اٌّطٍك اٌظفش زشاسح دسخخ ػٕذ :  ػًٍط //  

 ؟  ٌىزشٚٔبداإل ِٓ         
//  ػٕذ دسخخ زشاسح طفش وٍفٓ رزغُ ثفمذاْ اٌسشاسح فمذأب وبِال , إر ال ٠زٛفش ٌشجٗ اٌّٛطً إٌمٟ فٟ اٌظٍّــــــــــخ أٞ رأث١ش  اٌدٛاة

زشاسٞ أٚ ضٛئٟ ٌزا رىْٛ زضِخ اٌزىبفؤ ٍِّٛءح و١ٍب ثبإلٌىزشٚٔبد ٚزضِخ اٌزٛط١ً خب١ٌـــــــــــخ ِٓ االٌىزشٚٔبد اٌسشح ) ٠غٍه شجٗ 

 ٕمٟ عٍٛن اٌؼبصي (  . اٌّٛطً اٌ
 
 
 

 ـ ـ للنازحين 2014/ الخاص  الدور الثاني

 

 

 ؟  وٙشثبئ١خ رٛط١ً لبث١ٍخ ال رّزٍه اٌؼبصٌخ اٌّبدح  /ػًٍط // 
ا , ٌزا فئْ اإلٌىزشٚٔبد فٟ زضِخ اٌزىبفؤ ال اٌدٛاة  //  اٌغجت ٠ؼٛد اٌٝ وْٛ أْ ثغشح اٌطبلخ اٌّسظٛسح فٟ اٌّبدح اٌؼبصٌخ ٚاعؼخ ٔغج١ب

 رزّىٓ ِٓ ػجٛس ثغشح اٌطبلخ ٚاالٔزمبي اٌٝ زضِخ اٌزٛط١ً ػٕذِب رىْٛ اٌطبلخ اٌّدٙضح ألً ِٓ ثغشح اٌطبلخ اٌّسظٛسح  .               

 

 

 

 2014الدور الثالث 

 

 

 رؼشضٙب ػٕذ أٚ اٌؼبصٌخ اٌّبدح ػٍٝ اٌّمذاس وج١ش وٙشثبئٟ ِدبي رغ١ٍظ ػٕذ ٠سظً ِبراط //  

 ؟ وج١ش زشاسٞ ٌزأث١ش         
 اٌدٛاة //  ٠ؤدٞ اٌّدبي اٌىٙشثبئٟ اٌىج١ش أٚ اٌسشاسح اٌؼب١ٌخ اٌٝ إ١ٙٔبس اٌؼبصي ف١ٕغبة ر١بس طغ١ش خذاا خالي اٌؼبصي .
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 2015تمهيدي 

 
 

        ؟ اٌثٕبئٟ اٌجٍٛسٞ ِٓ ِب اٌفبئذح اٌؼ١ٍّخط //  
 اإلشبساد اٌخبسخخ  .٠ُؼذ ٚع١ٍخ رزسىُ ثئردبٖ اٌز١بس أٚ اٌزغ١ش أٚ رسغ١ٓ أشىبي اٌدٛاة //  

 

 ؟ِب اٌفشق ث١ٓ اٌثٕبئٟ اٌجبػث ٌٍضٛء ٚاٌثٕبئٟ اٌّزسغظ ٌٍضٛء ِٓ ز١ث اٌزس١ض ٚاالعزؼّبي  ط //  

 // اٌدٛاة

 

 الثنائي المتحسس للضوء للضوء الثنائي الباعث ت

  

٠جؼث اٌضٛء ػٕذِب ٠س١ض ثبالردبٖ االِبِٟ , ٠ٕغبة ر١بس فٟ 

االٌزسبَ اٌزٟ رسظً ث١ٓ  دائشرٗ ٔز١دخ زظٛي ػ١ٍّخ اػبدح

االٌىزشٚٔبد ٚاٌفدٛاد فزسشس طبلخ ثشىً ضٛء ) أزّش أٚ 

أطفش أٚ أخضش ( رجؼب ٌّىٛٔبرٗ ٚثٕبئ١بد اخشٜ رجؼث اشؼخ 

رسذ اٌسّشاء ٌٍزسز٠ش ِٓ اٌٍظٛص وّب ٠غزؼًّ وذ١ًٌ ٌزج١بْ 

 اشزغبي االخٙضح اٌىٙشثبئ١خ ٚفٟ االعٍسخ اٌّٛخٙخ  .

اٌؼىغٟ ف١ضداد رٛط١ٍٗ ٌٍز١بس وٍّب ٠ؼًّ ػٕذِب ٠س١ض ثبالردبٖ 

 اصدادد شذح اٌضٛء اٌغبلظ ػ١ٍٗ  .

 ٠غزؼًّ فٟ اٌؼذاداد ٚاٌغبػبد اٌشل١ّخ  .  
٠غزؼًّ وّم١بط ٌشذح اٌضٛء وّب فٟ آٌخ اٌزظ٠ٛش ٚوّب فٟ 

 وبشفبد اٌضٛء  .

 

 خذا رمبسة )طفش وٍفٓ( ِٕخفضخٗ اٌّٛطً إٌمٟ عٍٛن اٌؼبصي ػٕذ دسخبد زشاس٠خ ج٠غٍه شط //  ػًٍ/ 

 ؟  اٌضٛء ٔؼذاَٚإ                
 اٌدٛاة //  ألْ :

 (  زضِخ اٌزىبفؤ رىْٛ ٍِّؤح ثبٌىزشٚٔبد اٌزىبفؤ  . )             

 (  زضِخ اٌزٛط١ً خب١ٌخ ِٓ االٌىزشٚٔبد  . )             

ا  . )               (  ثغشح اٌطبلخ اٌّسظٛسح ض١مخ ٔغج١ب
 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 

 ط//  إخزش اإلخبثخ اٌظس١سخ ِٓ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :

ا :   ●  ِٕطمــــــــخ اٌمبػذح فٟ اٌزشأضعزٛس رىْٛ دائّـــــــــــب

 )  سل١مخ ٚل١ٍٍخ اٌشٛائت  ,  ٚاعؼخ ٚل١ٍٍخ اٌشٛائت  ,  سل١مخ ٚوث١شح اٌشٛائت  ,  ٚاعؼخ ٚوث١شح اٌشٛائت  (    
 سل١مخ ٚل١ٍٍخ اٌشٛائت  .اٌدٛاة //  

 

 ط//  ِب اٌّمظٛد ثّغزٛٞ ف١شِٟ  ؟

 // اٌدٛاة

//  ِغزٛٞ افزشاضٟ ٠مغ ث١ٓ زضِخ اٌزىبفؤ ٚزضِخ اٌزٛط١ً ٠سذد اِىب١ٔخ اشغبي االٌىزشٚٔبد اٚ ػذَ اشغبٌٙب ٌجم١خ  ِغزٜٛ ف١شِٟ

 ٠ّىٓ أْ ٠ّأل ثبالٌىزشٚٔبد ػٕذ دسخخ طفش وٍفٓ .ِغز٠ٛبد اٌطبلخ  . ٠ٚؼذ ِغزٛٞ ف١شِٟ اػٍٝ ِغزٛٞ طبلخ ِغّٛذ ثٙب 

خ ـــــــ: ِغزٛٞ افزشاضٟ ٠مغ فٟ اٌس١ض ث١ٓ زضِزٟ اٌزٛط١ً ٚاٌزىبفؤ ف١ىْٛ د١ٌال ٌزسذ٠ذ ثم١خ ِغز٠ٛبد اٌطبلِغزٛٞ ف١شِٟ أٚ : 

 ( ٠ّثً ِٛضغ ِغزٛٞ ف١شِٟ  .   ثىٛٔٙب أػٍٝ أٚ أٚطأ ِٕٗ ٚاْ ) 



 
الربيعي  وترتيب مدرس الفيسياء// حصن إعداد   ـــ    العلني الصادس فيسياء    ـــ   الوزارية األشئلة حلول

07701346093 
 

 

 

5 

 

 2015الدور االول  

 

 رطؼ١ُ ثٍٛسح شجٗ اٌّٛطً ) ِثً اٌغ١ٍىْٛ ( ثشٛائت ثالث١خ اٌزىبفؤ ) ِثً اٌجٛسْٚ ( , ِب ٔٛع اٌجٍٛسحط//  ثؼذ 

ا ؟ ٌّٚبرا ؟          اٌزٟ ٔسظً ػ١ٍٙب ؟ ًٚ٘ أْ شسٕزٙب عزىْٛ ِٛخجخ أَ عبٌجخ أَ ِزؼبدٌخ وٙشثبئ١ب
 ِزؼبدٌخ وٙشثبئ١ب ٚرٌه ألٔٙب : رّزٍه ػذد ِٓ ( , ٚشسٕخ اٌجٍٛسح عزىْٛ  اٌدٛاة //  ٔسظً ػٍٝ ثٍٛسح شجٗ اٌّٛطً ٔٛع )

 اٌشسٕبد اٌّٛخجخ ٔغب٠ٚب ٌؼذد اٌشسٕبد اٌغبٌجخ  .              

 

 ط//  إخزش اٌدٛاة اٌظس١ر ِٓ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :

ا فئْ ِمذاس اٌز١بس األِبٟٔ فٟ دائشرٗ  :     ػٕذ ص٠بدح زبخض اٌدٙذ فٟ اٌثٕبئٟ اٌجٍٛسٞ   ●  اٌّس١ض إٔس١بصاا أِب١ِب

ا  ,  ٠ضداد ٠ٕٚمض  (       )  ٠ضداد  ,  ٠مً  ,  ٠جمٝ ثبثزب
 اٌدٛاة //  ٠مً  .

 

 

 2015الدور االول للنازحين والحشد الشعبي  

 

 ط//  إخزش اإلخبثخ اٌظس١سخ ِٓ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :

 اٌز١بس إٌّغبة فٟ شجٗ اٌّٛطً إٌمٟ ٔــــــــــــبرح ػٓ :   ●

 )  اإلٌىزشٚٔبد اٌسشح فمظ  ,  اٌفدٛاد فمظ  ,  األ٠ٛٔبد اٌغبٌجخ  ,  اإلٌىزشٚٔبد ٚاٌفدٛاد و١ٍّٙب  (     
   اإلٌىزشٚٔبد ٚاٌفدٛاد و١ٍّٙباٌدٛاة //  

 

 ط//  ِب اٌّمظٛد ثّغزٛٞ ف١شِٟ  ؟

 // اٌدٛاة

//  ِغزٛٞ افزشاضٟ ٠مغ ث١ٓ زضِخ اٌزىبفؤ ٚزضِخ اٌزٛط١ً ٠سذد اِىب١ٔخ اشغبي االٌىزشٚٔبد اٚ ػذَ اشغبٌٙب ٌجم١خ  ف١شِِٟغزٜٛ 

 ِغز٠ٛبد اٌطبلخ  . ٠ٚؼذ ِغزٛٞ ف١شِٟ اػٍٝ ِغزٛٞ طبلخ ِغّٛذ ثٙب ٠ّىٓ أْ ٠ّأل ثبالٌىزشٚٔبد ػٕذ دسخخ طفش وٍفٓ .

ٟ اٌس١ض ث١ٓ زضِزٟ اٌزٛط١ً ٚاٌزىبفؤ ف١ىْٛ د١ٌال ٌزسذ٠ذ ثم١خ ِغز٠ٛبد اٌطبلـــــــخ : ِغزٛٞ افزشاضٟ ٠مغ فِغزٛٞ ف١شِٟ أٚ : 

 ( ٠ّثً ِٛضغ ِغزٛٞ ف١شِٟ  .   ثىٛٔٙب أػٍٝ أٚ أٚطأ ِٕٗ ٚاْ ) 
 

 ؟    ط// ػالَ ٠ؼزّذ ِمذاس خٙذ اٌسبخض اٌىٙشثبئٟ فٟ اٌثٕبئٟ اٌجٍٛسٞ 
 اٌّغزؼٍّخ  .(  ٔٛع ِبدح شجٗ اٌّٛطً  //  ) اٌدٛاة

 (  ٔغجخ اٌشٛائت اٌّطؼّخ ثٙب ) ٠ٚضداد ثض٠بدح ٔغجخ اٌشٛائت (  . )              

 دسخخ زشاسح اٌّبدح ) ٠ٚضداد ثض٠بدح دسخخ اٌسشاسح (  .(  )              
 

 

 2015الدور الثاني  

 

 

 ط //  ِب اٌفبئذح اٌؼ١ٍّخ ِٓ إعزؼّبي اٌثٕبئٟ اٌّؼذي ٌٍز١بس اٌّزٕبٚة  ؟
ؼذي ثئردبٖ ٚازذ  . ُِ  اٌدٛاة //  ٠ؼًّ ػٍٝ رؼذ٠ً اٌز١بس اٌّزٕبٚة اٌٝ ر١بس 
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 2015الدور الثالث  

 

 

 اٌّزسغظ ٌٍضٛء  ؟   ط//  ػالَ ٠ؼزّذ ِمذاس اٌز١بس إٌّغبة فٟ دائشح اٌثٕبئٟ اٌجٍٛسٞ 
 .     اٌدٛاة //  ٠ؼزّذ ػٍٝ شذح اٌضٛء اٌغبلظ ػٍٝ اٌٍّزمٝ 

 

 اٌّؼبدْ لبث١ٍخ رٛط١ً وٙشثبئٟ ػب١ٌخ ؟ ٚضر رٌه  .ً٘ رّزٍه ط//  
 اٌدٛاة //  ٔؼُ , رّزٍه اٌّؼبدح لبث١ٍخ رٛط١ً وٙشثبئٟ ػب١ٌخ .

 .  ز١ث رىْٛ إٌىزشٚٔبد اٌزىبفؤ ط١ٍمخ فٟ زشوزٙب خالي اٌّؼبدْ ) اٌّٛطالد (              

 

 لبػذح ( فٟ اٌزشأضعزٛس رىْٛ ػب١ٌخ ث١ّٕب ِّبٔؼخ اٌٍّزمٝ  –ط//  ػًٍ :  ِّبٔؼخ اٌٍّزمٝ ) اٌدبِغ 

 لبػذح ( ٚاطئخ  ؟ –) اٌجبػث         
 اٌمبػذح ( رض١ك ِٕطمخ االعزٕضاف ٠ٚمً زبخض اٌدٙذ ػجش اٌجبػث فزىْٛ ِّبٔؼخ –//  ثغجت االٔس١بص االِبِٟ ٌٍّزمٝ ) اٌجبػث  اٌدٛاة

 اٌمبػذح ( رزغغ ِٕطمخ االعزٕضاف ٠ٚضداد زــبخض اٌدٙذ  –ت االٔس١بص اٌؼىغٟ ٌٍّزمٝ ) اٌدبِغ ٍِزمٝ اٌجبػث ٚاطئخ  .  ٚثغج              

 ػجش اٌدبِغ فزىْٛ ِّبٔؼخ ٍِزمٝ اٌدبِغ ػب١ٌخ  .              
 

 

 

 

 

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 
 ) رمحه اهلل ( يف دعائكم والديال تنسىا                             

 

 مع تحياتي لكم جميعــــًا                                              

 درس الفيزياءم                                                       
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  ثامنالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ                
 

 2013تمهيدي 

 

 بف  ؟ــــــاألؽ١ عٛاـــــــإروش أٔط // 
 اٌغٛاة // أٔٛاع األؽ١بف :

 (  أؽ١بف اإلٔجؼبس : )

 ِغزّش  .(  ؽ١ف أجؼبس  )       

 (  ؽ١ف أجؼبس ُؽضِٟ ثّشاق  . )       

 (  ؽ١ف أجؼبس خّطٟ ثّشاق  . )       

 (  أؽ١بف اإلِزظبص : )

 (  ؽ١ف إِزظبص ِغزّش  . )       

 (  ؽ١ف إٔجؼبس خّطٟ  . )       
 

 

 2013الدور األول 

 

 

 ؟  ٔظٙبس٘ب ػب١ٌخ عذاإخ ٔزبط االشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٠ظٕغ اٌٙذف ِٓ ِبدح دسعإفٟ / ػًٍط // 
ؼّغٍخ ثبٌٙذف رزٌٛذ ؽشاسح ػب١ٌخ , ٌزا ٠ُظٕغ اٌٙذف ِٓ ِبدح دسعخ اٌغٛاة //  ٔز١غخ ٌزظبدَ اإلٌىزشٚٔبد اٌغش٠ؼخ عذا   ُّ  اٌ

 إٔظٙبس٘ب ػب١ٌخ عذا   .              

 

 إخزش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ  :  ط //  

 : ٠ّىٓ إعزؼّبي اٌّؼخ اٌىٙشثبئٟ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌٛعؾ اٌفؼّبي فٟ اٌؾبٌخ  ●
           (a)  اٌظٍجخ         .(b)  اٌغبص٠خ         .((c ٌغبئٍخا (          . (dأٞ ٚعؾ فؼّبي . 

 اٌغٛاة //  اٌغبص٠خ

 

 

 2013الدور الثاني 

 

 

 إخزش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ  :  //  ط 

 ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٘ٛ ؽ١ف :ؽ١ف رسح   ●
    (a)          .ِغزّش(b)          . ٟخط((c (          . ٟاِزظبص خط (d. ِٟؽض 

 اٌغٛاة//  خطٟ  .

 

 ؟ ٔجؼبصٗإفٟ ؽ١ف  ٠ؼب  أِب ِٛعٛدح  ؽٛاي اٌّٛع١خ فٟ ؽ١ف االِزظبص ٌؼٕظشرىْٛ األػًٍ/ ط //  
 //  ألٔٗ ػٕذِب ٠ّش اٌؼٛء إٌّجؼش ِٓ ِظذس ؽ١ف ِغزّش خالي ثخبس غ١ش ِزٛ٘ظ ) اٚ ِبدح ٔفبرح ( ٠ّزض ِٓ اٌط١ف  اٌغٛاة

 اٌّغزّش االؽٛاي اٌّٛع١خ اٌزٟ ٠جؼضٙب ٘ٛ ف١ّب ٌٛ وبْ ِزٛ٘غب ٚػٕذ٘ب ٔؾظً ػٍٝ ؽ١ف اِزظبص  .               
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 ؟  عٙضح ا١ٌٍضسأٛد٘ب فٟ عبع١خ اٌزٟ ٠شزشؽ ٚعاٌّىٛٔبد األ ُ٘أِب ٟ٘ ط //  
 اٌغٛاة//

 (  اٌٛعؾ اٌفؼّبي  . )    

شٔبْ  . )     ِّ  (  اٌ

 . (  رم١ٕخ اٌّؼخ   )    

 

 اٌّمظٛد ثزٛص٠غ ثٌٛزضِبْ ؟ راوشا  اٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ  .ِب ط //  

 //   اٌغٛاة

ؼظُ :   رٛص٠غ ثٌٛزضِبْ ُِ  اٌزساد فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌٛاؽئخ ٚٔغجخ ل١ٍٍخٌٛ وبْ ٌذ٠ٕب ٔظبَ رسٞ فٟ ؽبٌخ ارضاْ ؽشاسٞ رىْٛ 

 إْ اٌزٛص٠غ ) االعز١طبْ ( أٚ ػذد اٌزساد أٚ اٌغض٠ئبد فٟ, أٞ  ِٓ اٌزساد فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٌٍطبلخ                          

 (   ػذد اٌزساد أٚ اٌغض٠ئبد فٟ اٌّغزٛٞ األػٍٝ ٌٍطبلخ )  ( ٠ىْٛ أوضش ِٓ   اٌّغزٛٞ األسػٟ )                           

 ٚاٌؼاللخ اٌش٠بػ١خ :                          

  

                                                                                    
      

  
      [

  (     ) 

   
] 

 

 

 2013الدور الثالث 

 

 

 ؟ ِب ٟ٘ أعظ ػًّ ا١ٌٍضسط //  
 اٌغٛاة //  

 ٘ٛ أزمبي اٌزسح ِٓ ِغزٛٞ ؽبلخ أٚؽأ اٌٝ ِغزٛٞ ؽبلخ ِز١ٙظ ٚرٌه ثبِزظبص فٛرْٛ(  االِزظبص اٌُّؾزش :  )

 ؽبلزٗ رغبٚٞ فشق اٌطبلخ ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌّغز١٠ٛٓ .                                      

 رظ١ش اٌزسح فٟ ِغزٛٞ اٌطبلخ االػٍٝ ر١ًّ دائّب اٌٝ ؽبٌخ االعزمشاس فزؼٛد ثؼذ فزشحػٕذِب (  االٔجؼبس اٌزٍمبئٟ :   )

 خ ث١ٓـلظ١شح اٌٝ اٌّغزٛٞ األسػٟ ٚ٘زا ٠ُظبؽجٗ أجؼبس فٛرْٛ ؽبلزٗ رغبٚٞ فشق اٌطبل                                   

 إٌّجؼضخ رٍمبئب ِخزٍفخ ف١ّب ث١ٕٙب ثبٌطٛس ٚاالرغبٖ  .اٌّغز١٠ٛٓ , ٚرىْٛ اٌفٛرٛٔبد                                    

 ػٕذِب ٠ؤصش فٛرْٛ فٟ رسح ِز١ٙغخ ؽبلزٗ ِغب٠ٚخ رّبِب  اٌٝ فشق اٌطبلخ ث١ٓ اٌّغز١٠ٛٓ فئٔٗ(  االٔجؼبس اٌّؾفض :   )

 خ , ٚثٙزا ٠ٕجؼش فٛرْٛ ــؽبل٠ُؾفّض االٌىزشْٚ غ١ش اٌّغزمش ػٍٝ إٌضٚي اٌٝ اٌّغزٛٞ األٚؽأ                                   

 ِّبصً ٌٍفٛرْٛ اٌّؾفض ثبٌطبلخ ) اٌزشدد ( ٚاٌطٛس ٚاالرغبٖ .                                  

 

 ؟  ِب اٌّمظٛد ثخطٛؽ فشأٙٛفش//  ط 
 اٌغٛاة//    

 //  ٟ٘ خطٛؽ عٛداء رظٙش فٟ اٌط١ف اٌشّغٟ اٌّغزّش , إوزشفٙب اٌؼبٌُ فشأٙٛفش ٚػذد٘ب  خطٛؽ فشأٙٛفش

 خؾ (  .      ِب ٠مبسة )                               
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 2014تمهيدي 

 

 

 بف  ؟ــــــاألؽ١ عٛاـــــــأٔ ػذد ط // 
 اٌغٛاة // أٔٛاع األؽ١بف :

 (  أؽ١بف اإلٔجؼبس : )

 (  ؽ١ف أجؼبس ِغزّش  . )       

 (  ؽ١ف أجؼبس ُؽضِٟ ثّشاق  . )       

 (  ؽ١ف أجؼبس خّطٟ ثّشاق  . )       

 (  أؽ١بف اإلِزظبص : )

 (  ؽ١ف إِزظبص ِغزّش  . )       

 (  ؽ١ف إٔجؼبس خّطٟ  . )       

 

 ؟        ِٚب عجت ظٙٛس٘ب  ؟ ِب ٟ٘ خطٛؽ فشأٙٛفشط //  

   //اٌغٛاة

 ٟ٘ خطٛؽ عٛداء رظٙش فٟ اٌط١ف اٌشّغٟ اٌّغزّش , إوزشفٙب اٌؼبٌُ فشأٙٛفش ٚػذد٘ب //    فشأٙٛفش خطٛؽ 

   خؾ (  .    ِب ٠مــبسة )                               
اٌشّظ ٚإْ عجت ظٙٛس٘ب ٠ؼٛد اٌٝ أْ اٌغبصاد ؽٛي اٌشّظ ٚوزٌه اٌغبصاد فٟ عٛ األسع األلً رٛ٘غب ِٓ غبصاد ثبؽٓ 

رّزض ِٓ اٌط١ف اٌّغزّش ٌٍشّظ األوٛاي اٌّٛع١خ اٌزٟ رجؼضٙب ٘زٖ اٌغبصاد ف١ّب ٌٛ وبٔذ ِزٛ٘غخ , ٚ٘زا ِب ٠غّٝ ثط١ف 

 االِزظبص اٌخطٟ ٌٍشّظ  .

 

 ؟  ٠فؼً إعزؼّبي ا١ٌٍضس ػٍٝ اٌطشائك اإلػز١بد٠خ فٟ ػ١ٍّخ اٌمطغ ٚاٌٍؾبَ ٚاٌضمتط //  
 //  ثّب أْ ؽضِخ اشؼخ ا١ٌٍضس ػ١مخ ِٚشوضح ٌزا ٠ّىٓ اعزؼّبٌٙب فٟ  : اٌغٛاة

 ( فٟ اشذ اٌّٛاد طالثخ ٚثفؼً ِذح اٌزأص١ش ال ؽظً أٞ رغ١١ش فٟ ؽج١ؼخ اٌّــبدح.      ( خالي )     أٚال :  فزؼ صمت لطشٖ )  ●

 صب١ٔب  :  فٟ االٌىزش١ٔٚبد اٌذل١مخ اِىب١ٔخ ؽظش اٌؾشاسح فٟ ثمغ طغ١شح ٌٍغب٠ـــــــخ ِٓ غ١ش ٌّظ اٌّىٛٔبد ٚثذْٚ اٌزأص١ش فٟ االعضاء ●

 اٌّغبٚسح ٌٙب فٟ أصٕبء اٌٍؾبَ ٚاٌمطغ  .             

 ِغ اِز١بص٘ب ثذسعخ اٌزظ١ٕغ  . صبٌضب  :  ٌؾبَ اٌّٛاد اٌظٍجخ ٚإٌشطخ ٚاٌّٛاد اٌزٟ رزّزغ ثذسعخ أظٙبس ػب١ٌخ  ●

 

 ػذد عالعً ؽ١ف رسح ا١ٌٙذسٚع١ٓ  .ط //  
 .  فٛٔذعٍغٍخ (   )  .  عٍغٍخ ثشاوذ(   )  (  عٍغٍخ ثبشٓ  . )  .  عٍغٍخ ثبٌّش(   )  .  عٍغٍخ ال٠ّبْ(   )  اٌغٛاة//

 

 

 

 2014الدور األول 

 

 

 ؟     دساعخ االؽ١بفأروش أُ٘ اٌّظبدس اٌؼٛئ١خ اٌّغزؼٍّخ فٟ ط //  
 اٌغٛاة //

 (  ِظبدس ؽشاس٠خ : ٟٚ٘ اٌّظبدس اٌزٟ رشغ ػٛءأ ٔز١غخ إسرفبع دسعخ ؽشاسرٙب ِضً اٌشّظ ِٚظبث١ؼ اٌزٕىغزٓ )

 ٚاأللٛاط اٌىٙشثبئ١خ  .       

 . (  ِظبدس رؼزّذ ػٍٝ اٌزفش٠غ اٌىٙشثبئٟ خالي اٌغبصاد ِضً أٔبث١ت اٌزفش٠غ اٌىٙشثبئٟ ػٕذ ػغؾ ِٕخفغ  )



 
الربيعي  وترتيب مدرس الفيسياء// حصن إعداد   ـــ    العلني الصادس فيسياء    ـــ   الوزارية األشئلة حلول

07701346093 
 

 

 

4 

 

 2014الدور الثاني 

 

 

 ؟  ِب اٌّمظٛد ثزٛص٠غ ثٌٛزضِبْط //  
 //   اٌغٛاة

ؼظُ اٌزساد فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌٛاؽئخ ٚٔغجخ ل١ٍٍخ:   رٛص٠غ ثٌٛزضِبْ ُِ  ٌٛ وبْ ٌذ٠ٕب ٔظبَ رسٞ فٟ ؽبٌخ ارضاْ ؽشاسٞ رىْٛ 

 اٌزٛص٠غ ) االعز١طبْ ( أٚ ػذد اٌزساد أٚ اٌغض٠ئبد فٟإْ , أٞ  ِٓ اٌزساد فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٌٍطبلخ                          

 (   ػذد اٌزساد أٚ اٌغض٠ئبد فٟ اٌّغزٛٞ األػٍٝ ٌٍطبلخ )  ( ٠ىْٛ أوضش ِٓ   اٌّغزٛٞ األسػٟ )                           

 

 ؟     ُِ ٠زىْٛ اٌط١ف اٌخطٟ اٌجشاق ٌط١ف اٌظٛد٠َٛ  ٚؽ١ف ا١ٌٙذسٚع١ٓط //  
 اٌغٛاة //

 ٠زأٌف اٌط١ف اٌخطٟ اٌجشاق ٌٍظٛد٠َٛ ِٓ خط١ٓ أطفش٠ٓ ثشال١ٓ لش٠ج١ٓ عذا  ِٓ ثؼؼّٙب ٠مؼبْ فٟ إٌّطمخ اٌظفشاء   ●

 ِٓ اٌط١ف اٌّشئٟ  .     

 أِب اٌط١ف اٌخطٟ ١ٌٍٙذسٚع١ٓ ف١زىْٛ ِٓ أسثؼخ خطٛؽ ثشالخ ٍِٛٔخ ثبألٌٛاْ ) أؽّش , أخؼش , ١ٍٟٔ , ثٕفغغٟ (  ●
 

 ؟  ِضٍخ اٌزٟ رفغش اٌغٍٛن اٌذلبئمٟ ٌألشؼخ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خؽذ األأ٘ٛ  وِٛجزْٛ ػًٍ/ رأص١شط // 
 اٌغٛاة //  الْ اٌؼبٌُ وِٛجزٓ فغش رٌه ثبْ اٌفٛرْٛ اٌغبلؾ ػٍٝ ٘ذف اٌىشاف١ذ ١ٌزظبدَ ِغ اٌىزشْٚ ؽش ِٓ اٌىزشٚٔبد 

 خ ــــــاٌزظبدَ ِمذاسا  ِٓ اٌطبلخ ثشىً ؽبلرسح ِبدح اٌٙذف فبلذا  ِمذاسا  ِٓ ؽبلزٗ ٠ٚىزغت ٘زا االٌىزشْٚ ثؼذ                

 ؽشو١خ رّىٕٗ ِٓ االفالد ِٓ ِبدح اٌٙذف ) اٞ اٌفٛرْٛ ٠غٍه عٍٛن اٌغغ١ّبد (  .               
 

 ؟ ِٚب ٘ٛ اٌٛعؾ اٌفؼبي  ٌٗ؟  ١ْٔٛ –ِب ؽش٠مخ اٌؼخ إٌّبعجخ فٟ ١ٌضس ا١ٍ١ٌَٙٛ ط //  
 اٌغٛاة //

 ١ْٔٛ رزُ ػبدح ثؼخ اٌٛعؾ اٌفؼبي اٌغبصٞ ثٛاعطخ اٌزفش٠غ اٌىٙشثبئٟ –إْ ؽش٠مخ اٌؼخ إٌّبعجخ فٟ ١ٌضس ا١ٍ١ٌَٙٛ   ●

 ( ػٍٝ ؽشفٟ االٔجٛثخ اٌضعبع١خ  .     ( اٌٝ )      ٚرٌه ثزغ١ٍؾ فٌٛط١خ ػب١ٌخ رزشاٚػ ِٓ )      

  ١ْٛ ٚا١ٍ١ٌَٙٛ ِٛػٛػ١ٓ فٟ أجٛثخ صعبع١خ ثٕغت ِؼ١ٕخ ٠زىْٛ ِٓ خ١ٍؾ غبصٞ ِٓ غبصٞ إٌ ٚإْ اٌٛعؾ اٌفؼبي ٌٗ  ●

 (  .        ( اٌٝ )        ٚرؾذ ػغؾ )      

 

 

 ـ للنازحين  2014/ الخاص  الدور الثاني

 

 ط //  ِب أعظ ػًّ ا١ٌٍضس  ؟

 اٌغٛاة //

 ؽبلخ ِز١ٙظ ٚرٌه ثبِزظبص فٛرْٛ٘ٛ أزمبي اٌزسح ِٓ ِغزٛٞ ؽبلخ أٚؽأ اٌٝ ِغزٛٞ (  االِزظبص اٌُّؾزش :  )

 ؽبلزٗ رغبٚٞ فشق اٌطبلخ ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌّغز١٠ٛٓ .                                      

 ػٕذِب رظ١ش اٌزسح فٟ ِغزٛٞ اٌطبلخ االػٍٝ ر١ًّ دائّب اٌٝ ؽبٌخ االعزمشاس فزؼٛد ثؼذ فزشح(  االٔجؼبس اٌزٍمبئٟ :   )

 خ ث١ٓـلظ١شح اٌٝ اٌّغزٛٞ األسػٟ ٚ٘زا ٠ُظبؽجٗ أجؼبس فٛرْٛ ؽبلزٗ رغبٚٞ فشق اٌطبل                                   

 اٌّغز١٠ٛٓ , ٚرىْٛ اٌفٛرٛٔبد إٌّجؼضخ رٍمبئب ِخزٍفخ ف١ّب ث١ٕٙب ثبٌطٛس ٚاالرغبٖ  .                                   

 ٕذِب ٠ؤصش فٛرْٛ فٟ رسح ِز١ٙغخ ؽبلزٗ ِغب٠ٚخ رّبِب  اٌٝ فشق اٌطبلخ ث١ٓ اٌّغز١٠ٛٓ فئٔٗػ(  االٔجؼبس اٌّؾفض :   )

 خ , ٚثٙزا ٠ٕجؼش فٛرْٛ ــ٠ُؾفّض االٌىزشْٚ غ١ش اٌّغزمش ػٍٝ إٌضٚي اٌٝ اٌّغزٛٞ األٚؽأ ؽبل                                  

 ؾفض ثبٌطبلخ ) اٌزشدد ( ٚاٌطٛس ٚاالرغبٖ .ِّبصً ٌٍفٛرْٛ اٌّ                                  
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 ؟ ٔجؼبصٗإفٟ ؽ١ف  ٠ؼب  أِب ِٛعٛدح  ؽٛاي اٌّٛع١خ فٟ ؽ١ف االِزظبص ٌؼٕظشرىْٛ األػًٍ/ ط //  
 //  ألٔٗ ػٕذِب ٠ّش اٌؼٛء إٌّجؼش ِٓ ِظذس ؽ١ف ِغزّش خالي ثخبس غ١ش ِزٛ٘ظ ) اٚ ِبدح ٔفبرح ( ٠ّزض ِٓ اٌط١ف  اٌغٛاة

 اٌّغزّش االؽٛاي اٌّٛع١خ اٌزٟ ٠جؼضٙب ٘ٛ ف١ّب ٌٛ وبْ ِزٛ٘غب ٚػٕذ٘ب ٔؾظً ػٍٝ ؽ١ف اِزظبص  .              

 

 ط //  ِب ٔٛع ؽ١ف رسح ا١ٌٙذسٚع١ٓ  ؟
 اٌغٛاة //  ؽ١ف رسح ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٘ٛ ؽ١ف خطٟ  .

 

 ط //  ػالَ رؼزّذ شذح األشؼخ اٌغ١ٕ١خ  ؟
 إٌّجؼضخ ػٕذ ؽٛي ِٛعٟ ِؼ١ٓ ) شذح األشؼخ رزٕبعت ؽشد٠ب  ِغ ػذد اٌفٛرٛٔبد (  . اٌغٛاة //  رؼزّذ ػٍٝ ػذد اٌفٛرٛٔبد

 

 

 2014الدور الثالث 

 
 

 ط //  إخزش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ  :

 ٠ؾذس اٌفؼً ا١ٌٍضسٞ ػٕذ ؽذٚس إٔجؼبس :  ●

 ِؾفض فمؾ  (  ,رٍمبئٟ فمؾ    ,ِؾفض ٚرٍمبئٟ    ,)  رٍمبئٟ ِٚؾفض             
 .  ؾفضٍمبئٟ ِٚراٌغٛاة //  

 
 ؟ِٚب ؽش٠مخ اٌؼخ إٌّبعجخ ٌٗ فٟ ١ٌضساد أشجبٖ اٌّٛطالد   ؟ِب اٌٛعؾ اٌفؼبي ط //  

 اٌغٛاة //  

 ٠زىْٛ اٌٛعؾ اٌفؼبي فٟ ١ٌضساد أشجبٖ اٌّٛطالد ِٓ ِٛاد شجٗ ِٛطٍخ ِبٔؾخ ٚلبثٍخ , ٚرّضً ؽضِخ اٌزٛط١ً  ●

 ِغزٛٞ ا١ٌٍضس اٌؼٍٛٞ ٚؽضِخ اٌزىبفؤ ِغزٜٛ ا١ٌٍضس اٌغفٍٟ  .     

 أِب ؽش٠مخ اٌؼخ فٟٙ وٙشثبئ١خ , ٠زُ اٌؼخ ِٓ خالي اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ , إر ٠ؾشن االٌىزشٚٔبد ٚاٌفغٛاد ِب ث١ٓ  ●

 ٘بر١ٓ اٌؾضِز١ٓ  .    

 

 ط //  ٚػؼ ثٕشبؽ أٔٛاع األؽ١بف  .
 (  ِٓ اٌىزبة  .    اٌغٛاة //  إٌشبؽ فٟ طفؾخ ) 

 

 

 2015التمهيدي  
 

 

 // ػًٍ :  ٠ظٕغ اٌٙذف اٌفٍضٞ فٟ إٔجٛثخ األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ِٓ اٌزٕىغزٓ  ؟ ط
 اٌغٛاة //  ألْ دسعخ إٔظٙبس٘ب ػب١ٌخ عذا  ٚاٌؼذد اٌزسٞ ٌّبدح اٌزٕىغزٓ وج١ش ) ٌض٠بدح وفبءح األشؼخ اٌغ١ٕ١خ (  .

 

 داخً اٌّشٔبْ  ؟ ط //  ِب اٌفبئذح اٌؼ١ٍّخ ِٓ ٚعٛد ِشآربْ
 اٌغٛاة //  رغّؼ اٌّشآح راد االٔؼىبط اٌغضئٟ ثٕفٛر٠خ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌؼٛء اٌغبلؾ ػ١ٍٙب خبسط اٌّشٔبْ أِب ثم١خ اٌؼٛء

 فزؼىغٗ ِشح  أخشٜ داخً اٌّشٔبْ إلداِخ ػ١ٍّخ اٌزؼخ١ُ  .              
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 ط//  ِب اٌّمظٛد ثخطٛؽ فشأٙٛفش ؟ ِٚب عجت ظٙشٚ٘ب  ؟

   //اٌغٛاة

 ٟ٘ خطٛؽ عٛداء رظٙش فٟ اٌط١ف اٌشّغٟ اٌّغزّش , إوزشفٙب اٌؼبٌُ فشأٙٛفش ٚػذد٘ب //    فشأٙٛفش خطٛؽ 

   خؾ (  .    ِب ٠مــبسة )                               
اٌشّظ ٚإْ عجت ظٙٛس٘ب ٠ؼٛد اٌٝ أْ اٌغبصاد ؽٛي اٌشّظ ٚوزٌه اٌغبصاد فٟ عٛ األسع األلً رٛ٘غب ِٓ غبصاد ثبؽٓ 

رّزض ِٓ اٌط١ف اٌّغزّش ٌٍشّظ األوٛاي اٌّٛع١خ اٌزٟ رجؼضٙب ٘زٖ اٌغبصاد ف١ّب ٌٛ وبٔذ ِزٛ٘غخ , ٚ٘زا ِب ٠غّٝ ثط١ف 

 االِزظبص اٌخطٟ ٌٍشّظ  .

 

 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 

 عٟ ٚشذح اٌغطٛع .ط // لبسْ ث١ٓ األشؼخ إٌّجؼضخ ِٓ ِظذس ػٛئٟ إػز١بدٞ ٚأشؼخ ا١ٌٍضس ِٓ ؽ١ش اٌطٛي اٌّٛ
 اٌغٛاة //

 اٌطٛي اٌّٛعٟ :

 ِظذس اٌؼٛئٟ اإلػز١بدٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِذٜ ٚاعغ ِٓ األؽٛاي اٌّٛع١خ , ث١ّٕب شؼبع ا١ٌٍضس ٠ىْٛ أؽبدٞ اٌطٛي اٌّٛعٟ  .

 شذح اٌغطٛع :

خ ِٛعبد أشؼخ ــــشذح األشؼخ إٌّجؼضخ ِٓ اٌّظبدساإلػز١بد٠خ ألً رمش٠جب ث١ٍّْٛ ِشح ِٓ شذح أشؼخ ا١ٌٍضس ) ؽ١ش أْ ؽبل

 ا١ٌٍضس رزشوض فٟ ِغبؽخ طغ١شح ٚرٌه ٌمٍخ أفشاع١زٙب ِّب ٠غؼً شؼبع ا١ٌٍضس را شذح عطٛع ػب١ٌخ عذا (  .

 

 

 ط //  فٟ إٔزبط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٠ظٕغ اٌٙذف ِٓ ِبدح دسعخ إٔظٙبس٘ب ػب١ٌخ عذا  , ٌّبرا  ؟
 ٍخ ثبٌٙذف رزٌٛذ ؽشاسح ػب١ٌخ , ٌزا ٠ظٕغ اٌٙذف ِٓ ِبدح دسعخاٌغٛاة //  ألٔٗ ٔز١غخ اٌزظبدَ االٌىزشٚٔبد اٌغش٠ؼخ اٌّؼغ

 .أظٙبس٘ب ػب١ٌخ عذا  ِضً اٌزٕىغزٓ ٚا١ٌٌّٛجذ١َٔٛ                

 

 

 2015الدور االول  

 

 

 ط //  و١ف رغزضّش األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٌٍزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت اٌشعب١ِٓ ٚاٌز١١ّض ث١ٓ اٌٍٛؽبد اٌؾم١م١خ ٚاٌّض٠فخ  ؟
 أْ األٌٛاْ اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌٍٛؽبد اٌمذ٠ّخ رؾزٛٞ ػٍٝ وض١ش ِٓ اٌّشوجبد اٌّؼذ١ٔخ اٌزٟ رّزض األشؼخ اٌغ١ٕ١خ , اٌغٛاة // 

 ٚأِب األٌٛاْ اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌٍٛؽبد اٌؾذ٠ضخ فٟٙ ِشوجبد ػؼ٠ٛخ رّزض األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ثٕغجخ ألً , ٚ٘ىزا ٠زُ              

 اٌز١١ّض ث١ٓ اٌٍٛؽبد اٌؾم١م١خ ٚاٌّض٠فخ  .              

 

 ط//  إخزش اٌغٛاة اٌظؾ١ؼ ِٓ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :

 لذسح اٌؼخ ػب١ٌخ ػٕذِب رؼًّ ِٕظِٛخ ا١ٌٍضس ثٕظبَ :  )  صالصخ ِغز٠ٛبد  ,  ِغز١٠ٛٓ  ,  أسثؼخ ِغز٠ٛبد  (  ●
   أسثؼخ ِغز٠ٛبداٌغٛاة //  
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 ٚعٛد٘ب فٟ أعٙضح ا١ٌٍضس ؟ ٚػؼ ٚاؽذا  ِٕٙب  .ط //  ِب اٌّىٛٔبد اٌشئ١غ١خ اٌزٟ ٠شزشؽ 
 اٌغٛاة //  

 (  اٌٛعؾ اٌفؼبي : ٘ٛ رساد أٚ عض٠ئبد أٚ أ٠ٛٔبد اٌّبدح ثؾبٌزٙب اٌغبص٠خ أٚ اٌغبئٍخ أٚ اٌظٍجخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ؾظً )

 ز١ٙغٗ  .ف١ٙب اٌزٛص٠غ اٌّؼىٛط ػٕذِب ٠غٙض اٌٛعؾ اٌفؼبي ثبٌشذح اٌىبف١خ ٌ                           

 . (  اٌّشٔبْ  )

 . (  رم١ٕخ اٌؼخ  )

 

 

 2015الدور االول للنازحين والحشد الشعبي  

 

 ط//  إخزش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِٓ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :

 رىْٛ لذسح اٌؼخ ػب١ٌخ ػٕذِب رؼًّ ِٕظِٛخ ا١ٌٍضس ثٕظبَ :   ●

 )  صالس ِغز٠ٛبد  ,  ِغز١٠ٛٓ  ,  أسثؼخ ِغز٠ٛبد  ,  أٞ ػذد ِٓ اٌّغز٠ٛبد  (  .    
 اٌغٛاة //  صالس ِغز٠ٛبد  .

 

 ط//  ِب خطٛؽ  فشأٙٛفش  ؟  ِٚب عجت ظٙشٚ٘ب  ؟

   //اٌغٛاة

 ٟ٘ خطٛؽ عٛداء رظٙش فٟ اٌط١ف اٌشّغٟ اٌّغزّش , إوزشفٙب اٌؼبٌُ فشأٙٛفش ٚػذد٘ب //    فشأٙٛفش خطٛؽ 

   خؾ (  .    ِب ٠مــبسة )                               
ٚإْ عجت ظٙٛس٘ب ٠ؼٛد اٌٝ أْ اٌغبصاد ؽٛي اٌشّظ ٚوزٌه اٌغبصاد فٟ عٛ األسع األلً رٛ٘غب ِٓ غبصاد ثبؽٓ اٌشّظ 

اٌّغزّش ٌٍشّظ األوٛاي اٌّٛع١خ اٌزٟ رجؼضٙب ٘زٖ اٌغبصاد ف١ّب ٌٛ وبٔذ ِزٛ٘غخ , ٚ٘زا ِب ٠غّٝ ثط١ف رّزض ِٓ اٌط١ف 

 االِزظبص اٌخطٟ ٌٍشّظ  .

 

 

 2015الدور الثاني  

 

 //  ِب اٌفبئذح اٌؼ١ٍّخ ِٓ ١ٌضس صٕبئٟ أٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ  ؟ ط

 اٌغٛاة //  

 ا١ٌٍضساد اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌغشاؽخ اٌؼبِخ ٠ّٚزبص ثبِىب١ٔخ ػب١ٌخ ٌزجخ١ش األٔغغخ٠ٚؼزجش ِٓ أشٙش فٟ اٌزطج١مبد اٌطج١خ :  

 اٌؾ١خ ٚلطؼٙب  .                               

 ٌٗ اٌمذسح ػٍٝ إٌفبر فٟ اٌغٛ. إر ٠غزؼًّ فٟ اٌزٛع١ٗ ٚاٌززجغ ٚل١بط اٌّغبفبد ثذلخ ِزٕب١٘خ ألْفٟ اٌزطج١مبد اٌؼغىش٠خ : 

 

 إٔزبط األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ٠ظٕغ اٌٙذف ِٓ ِبدح دسعخ إٔظٙبس٘ب ػب١ٌخ عذا   ؟ط//  ػًٍ :  فٟ 
 اٌغٛاة //  ألٔٗ ٔز١غخ اٌزظبدَ االٌىزشٚٔبد اٌغش٠ؼخ اٌّؼغٍخ ثبٌٙذف رزٌٛذ ؽشاسح ػب١ٌخ , ٌزا ٠ظٕغ اٌٙذف ِٓ ِبدح دسعخ

 .أظٙبس٘ب ػب١ٌخ عذا  ِضً اٌزٕىغزٓ ٚا١ٌٌّٛجذ١َٔٛ                

 ١ٌبلٛد , ِب اٌٛعؾ اٌفؼبي ٌٗ؟ِٚب ؽش٠مخ اٌؼخ إٌّبعجخ ٌٗ؟ٚأٞ ِٓ ٔظبَ ِغز٠ٛبد اٌطبلخ ٠ؼًّ ثٗ  ؟ط//  ١ٌضس ا
 اٌغٛاة //  

 ٠زىْٛ ِٓ ثٍٛسح اعطٛا١ٔخ طٍذح ِٓ ا١ٌبلٛد  . : اٌٛعؾ اٌفؼبي ٌٗ

 ؽش٠مخ اٌؼخ اٌؼٛئٟ ) اٌّظجبػ اٌِٛؼٟ (  .ؽش٠مخ اٌؼخ إٌّبعجخ ٌٗ : 

 ٔظبَ اٌّغز٠ٛبد اٌضالصخ  .ٔظبَ ِغز٠ٛبد اٌطبلخ اٌزٞ ٠ؼًّ ثٗ : 
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 2015الدور الثالث  

 

 

 ط//  إخزش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِٓ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ :

 ؽ١ف رسح ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٘ٛ ؽ١ف : )  خطٟ  ,  ِغزّش  ,  إِزظبص خطٟ  ,  ؽضِٟ  (  ●
 اٌغٛاة //  خطٟ  .

 

 ٚو١ف ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٗ  ؟ط//  ُِ ٠زىْٛ اٌط١ف اٌّغزّش  ؟  
 اٌغٛاة //  

 ٠زىْٛ ِٓ ِذٜ ٚاعغ ِٓ األؽٛاي اٌّٛع١خ اٌٛالؼخ ػّٓ اٌّذٜ اٌّشئٟ اٌّزظٍخ ِغ ثؼؼٙب  .

 ٚٔؾظً ػ١ٍٗ ِٓ األعغبَ اٌظٍجخ اٌّزٛ٘غخ ٚاٌغبئٍخ اٌّزٛ٘غخ أٚ اٌغبصاد اٌّزٛ٘غخ ػٕذ ػغؾ ػبٍي عذا   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 
 ) رمحه اهلل ( يف دعائكم والديال تنسىا                             

 

 مع تحياتي لكم جميعــــًا                                              

 درس الفيزياءم                                                       
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  تائسعالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ                
 2013تمهيدي 

 

 ىٌ ٌشد أي سؤاه ػِ اىفصو  ....  ●

 

 2013الدور االول 

 

 

   ؟ ٗىَارا ؟ اىفشاؽ فً اىض٘ء سشػح اىى سشػرٔ ذصو أُ ٍا ىجسٌ ٌَنِ ٕوس //  
 ا الّٖاٌح ـــــٌ سرصثح ٍـــح اىض٘ء ألُ رىل ٌؼًْ اُ مريح اىجســأُ ّرص٘س إٍناٍّح اى٘ص٘ه اىى سشػال ٌَنِ اىج٘اب // 

 ق٘اٍِّ فً اى٘قد اىحاضش ىرفسٍش حشمرٖا  . ٗال ذ٘جذ ىذٌْا             

 

 

 2013 ثانيالدور ال
 

 

  حشاسج حــدسج اىى (       ) دسجح ٍِ ذثشٌذٓ ذٌ راإ جذا   ساخِ ٍؼذٍّح ساق حــــمري ذرأثش ٕوس //  

 رىل  . ٗضح ؟ اىغشفح         
 اىج٘اب //  ّؼٌ , ألُ طاقح اىجسٌ ذرْاسة ٍغ األس اىشاتغ ىذسجح حشاسذٔ اىَطيقح ٗإُ اىنريح فً ٍفًٖ٘ اىْظشٌح اىْسثٍح

       اىخاصح ذرْاسة ٍغ اىطاقح حسة قاُّ٘ اٌْشراٌِ  :                   

 

  2013الدور الثالث 
 

 

  ؟ اىْسثٍح ٗاىرحٌ٘الخ غاىٍي٘ ذحٌ٘الخ تٍِ االساسً اىفشق ٍا//  س 

   ) اىج٘اب //  اىفشق األساس ٕ٘ اىَقذاس
       

√   
        

  

 ٗمريح اىجسٌ ٗاىزٍِٗذأثٍشٕا فً ٍقادٌش اىجسٌ ٗط٘ه اىجسٌ (   

قاس               َُ           ( ٍؼاٍو ى٘سّرز ػيى اىنريح اىْسثٍح  :  , ٗقذ أطيقد ذسٍَح ) اى
        

√   
        

  

 

 2014تمهيدي 

 

 

   : اىصحٍحح االجاتح خرش//  إس 

 : اىْجٌ ٕزا ض٘ء ٌصيل س٘ف اّطالق فثأي ّجٌ تئذجآ (     ) تاّطالق ٍرحشك صاسٗخ فً مْد راإ  ●

 اىفشاؽ ( فً اىض٘ء تسشػح  c     ,   ٍِ امثش  c   ,    ٍِ اصغش(        
 اىج٘اب //  تسشػح اىض٘ء فً اىفشاؽ  .
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   س // ْٕاىل ق٘ه ٌق٘ه أُ اىَادج ال ذُفْى ٗال ذُسرحذز , فٖو ذؼرقذ أُ ٕزا صحٍح  ؟

 ٍادج أٗ اىَادج اىى طاقح  .إر ٌَنِ ذحٌ٘و اىطاقح اىى , مال  اىج٘اب // 

 

 

  2014الدور األول 
 

 

 س //  إخرش اإلجاتح اىصحٍحح :

 : فً اطش اىقٍاس اىرً ذنُ٘ سشػرٖا ٗفقا ىْظشٌح اٌْشراٌِ اىْسثٍح اىخاصح فاُ جٍَغ ق٘اٍِّ اىفٍزٌاء ٍرشاتٖح   ●

 (ٍٗرزتزتح  غٍش ٍْرظَح ,          ٍْرظَح ٗثاترح  ,           ترؼجٍو ٍْرظٌ    )       
 .  ٍْرظَح ٗثاترحاىج٘اب //  

 

 

 

 2014 ول لنااحيي الدور األ

 

 

 س//  أرمش فشضٍرً أٌْشراٌِ فً اىْظشٌح اىْسثٍح اىخاصح  .
 اىج٘اب //  

 ( إُ ق٘اٍِّ اىفٍزٌاء ٌجة أُ ذنُ٘ ٗاحذج فً جٍَغ أطش اإلسْاد اىقص٘سٌح , فأي ّ٘ع ٍِ اىقٍاساخ اىرً ذجشي فً إطاس  )

 ٍْظَح تاىْسثح ىألٗه. إسْاد فً حاىح سنُ٘ التذ أُ ذُؼطً ّرٍجح ٗاحذج ػْذٍا ذجشي فً إطاس إسْاد آخش ٌرحشك تسشػح     

 ( فً جٍَغ أطش اإلسْاد اىقص٘سٌح تغض اىْظش ػِ  ⁄         اس ثاتد ) (  سشػـــــح اىض٘ء فً اىفشاؽ ٍقذ )

 سشػح اىَشاقة أٗ سشػح ٍصذس إّثؼاز اىض٘ء  .       

 

 

 

  2014 ثانيالدور ال
 

 

 اىطاقح اىحشمٍح اىْسثٍح ذساٗي  : س //  

         ]  
     

 
          ,  

     

 
         ,         

      ,             [   

       اىج٘اب //  
  

 

       س //  أرمش تؼضا ٍِ اسرؼَاالخ ٍثذأ ٍؼادىح أٌْشراٌِ :   
 اىج٘اب //  ذسرؼَو ٍثذا ٕزا اىَؼادىح فً تْاء ٗذشغٍو اىَفاػالخ اىٌْ٘ٗح ٗمزىل فً إّراج األسيحح اىٌْ٘ٗح  .
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 2014الدور الثالث 

 

 

 إخرش اإلجاتح اىصحٍحح :س //  

 أي ٍِ اىنٍَاخ اىراىٍح ذؼذ ثاترح حسة اىْظشٌح اىْسثٍح  :  ●

 (اىط٘ه    ,اىنريح    ,اىزٍِ    ,سشػح اىض٘ء    )                    
   سشػح اىض٘ء اىج٘اب // 

 

 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 

 ػيى فشضٍرٍِ أساسٍرٍِ , ٍا َٕا  ؟س//  ذؼَرذ اىْظشٌح اىْسثٍح اىخاصح ألٌْشراٌِ 
 اىج٘اب //  

 ( إُ ق٘اٍِّ اىفٍزٌاء ٌجة أُ ذنُ٘ ٗاحذج فً جٍَغ أطش اإلسْاد اىقص٘سٌح , فأي ّ٘ع ٍِ اىقٍاساخ اىرً ذجشي فً إطاس  )

 ٍْظَح تاىْسثح ىألٗه. إسْاد فً حاىح سنُ٘ التذ أُ ذُؼطً ّرٍجح ٗاحذج ػْذٍا ذجشي فً إطاس إسْاد آخش ٌرحشك تسشػح     

 ( فً جٍَغ أطش اإلسْاد اىقص٘سٌح تغض اىْظش ػِ  ⁄         (  سشػـــــح اىض٘ء فً اىفشاؽ ٍقذاس ثاتد )  )

 سشػح اىَشاقة أٗ سشػح ٍصذس إّثؼاز اىض٘ء  .       

 

 

 2015الدور االول لنااحيي  والحشد الشعبي  

 

 

  حشاسج حــدسج اىى (       ) دسجح ٍِ ذثشٌذٓ ذٌ راإ جذا   ساخِ ٍؼذٍّح ساق حــــمري ذرأثش ٕوس //  

 رىل  . ٗضح ؟ اىغشفح         
 اىج٘اب //  ّؼٌ , ألُ طاقح اىجسٌ ذرْاسة ٍغ األس اىشاتغ ىذسجح حشاسذٔ اىَطيقح ٗإُ اىنريح فً ٍفًٖ٘ اىْظشٌح اىْسثٍح

       اىخاصح ذرْاسة ٍغ اىطاقح حسة قاُّ٘ اٌْشراٌِ  :                   

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 عائكم) رمحه اهلل ( يف د والديال تنسىا                             

 مع تحياتي لكم جميعــــًا                                              

 درس الفيزياءم                                                       
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  عاشرالفصل الب الوزاري  الخاص  ئسلة األ                

 

 2013تمهيدي 

 
 

 ط//  إخرش اإلظاتح اىظحٞحح ٍِ تِٞ اىق٘عِٞ :

 تاىنريح ( ىرنِّ٘ٞ ّ٘اج أشقو :فٜ اىفٞضٝاء اىْ٘ٗٝح ذغَٚ ػَيٞح إّذٍاض ّ٘اذِٞ طغٞشذِٞ ) خفٞفرِٞ   ●

 ) إّشطاس ّ٘ٗٛ  ,  ػَيٞح األعش االىنرشّٜٗ  ,  إّحاله تٞرا اىَ٘ظثح  ,  إّذٍاض ّ٘ٗٛ  (     

   اىع٘اب //  إّذٍاض ّ٘ٗٛ

 

 ط//  ٍارا ٝحظو إرا ىٌ ٝغٞطش ػيٚ اىرفاػو اىْ٘ٗٛ اىَرغيغو  ؟
 ثؼاز مَٞح ٕائيح ٍِ اىطاقح , ٗقذ طْؼد اىقْثيح اىْ٘ٗٝح إُ رىل ع٘ف ٝؤدٛ اىٚ اّفعاس ػْٞف ٍذٍش ٍغ اّاىع٘اب // 

 ) شائؼاً اىزسٝح ( ٗاىرٜ غاىثاً ٍا ذذػٚ أٝؼا تاىقْثيح االّشطاسٝح تْاًء ػيٚ ٕزٓ اىحاىح  .             

 

 

 2013الدور االول 

 

 

 ط//  ٍا ذأشٞش اإلشؼاع اىْ٘ٗٛ فٜ ظغٌ اإلّغاُ  ؟
 ا ــــــاىزٛ ٝغثثٔ االشؼاع اىْ٘ٗٛ ػيٚ ػذج ػ٘اٍو ٍْٖا ّ٘ع االشؼاع ) مأشؼح ماٍذؼرَذ دسظح ّٗ٘ع اىؼشس //  اىع٘اب

 ٗظغَٞاخ اىفا ... اىخ ( , ٗؽاقح ٕزا االشؼاع ٗاىؼؼ٘ اىَؼشع ىٖزا االشؼاع ) مثذ اٗ ػظٌ اٗ ػِٞ ... اىخ ( ,              

 االٗه ٍِ ذأشٞش اىرأِٝ فٜ خالٝا اىعغٌ اىَخريفح . ٗٝؤدٛار ْٝرط اىريف االشؼاػٜ فٜ ظغٌ االّغاُ فٜ اىَقاً              

 اُ ـــــــاىؼشس فٜ خالٝا اىعغٌ االػرٞادٝـــح اىٚ ذأشٞشاخ ٍثنشج ٍصو اىرٖاب اىعيذ أٗ ذأشٞشاخ ٍرأخشج ٍصو اىغشؽ            

 ) ذأشٞشاخ ظغذٝح (  .            

 نِ أُ ذؤدٛ اىٚ حذٗز ٗالداخ ٍشٕ٘ح َٗٝنِ اُ ْٝرقو اىؼشس اىٚأٍا األػشاس اىرٜ ذحذز فٜ اىخالٝا اىرْاعيٞح فَٞ  ●

 األظٞـــاه اىالحقح ) ذأشٞشاخ ٗساشٞح (  .    

 

 ط//  إخرش اإلظاتح اىظحٞحح :

 ػْذٍا ذؼاّٜ ّ٘اج ذيقائٞاً إّحاله تٞرا اىَ٘ظثح فئُ ػذدٕا اىزسٛ :  ●

 أستؼح  ,   ال ٝرغٞش  ( )  ٝضداد تَقذاس ٗاحذ  ,  ٝقو تَقذاس ٗاحذ  ,  ٝقو تَقذاس  
   اىع٘اب //  ٝقو تَقذاس ٗاحذ  .

 

 2013الدور الثاني 

 

 

 ط//  إخرش اإلظاتح اىظحٞحح :

  إرا إفرشػْا أُ ؽاقح اىشتؾ اىْ٘ٗٝح ىْ٘اج اىْٞرشٗظِٞ    ●
 ( فئُ ٍؼذه ؽاقح اىشتؾ          ذغاٗٛ )     

 (                           ٝغاٗٛ )      اىْ٘ٗٝح ىنو ّٞ٘ميُٞ٘ ىْ٘اج اىْرشٗظِٞ ت٘حذاخ      
       اىع٘اب //  
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 ط//  ٍا اىَقظ٘د تنو ٍِ :  االّذٍاض اىْ٘ٗٛ    ,     االّحاله االشؼاػٜ  
   اىع٘اب //

 ّذٍاض ّ٘اذِٞ طغٞشذِٞ ) خفٞفرِٞ تاىنريح ( ىرنِ٘ٝ ّ٘اج أشقو  .ٝرٌ فٞٔ إٕ٘ ذفاػو ّ٘ٗٛ //    اض اىْ٘ٗٛــــاالّذٍ

 ىنٜ ذنُ٘ ٍغرقشج ٕ٘ ػَيٞح إّحاله تؼغ ّ٘ٙ اىؼْاطش اىغٞش ٍغرقشج ) ٍشؼح ( , فٖٜ ذغؼٚ االّحاله االشؼاػٜ  //  

 ٍِ خاله إّحالىٖا  .                                

 

 تٖا تؼغ اىْ٘ٙ ذيقائٞاً تاّحاله تٞرا  ؟ط//  ٍا اىطشائق اىرٜ ذْحو 
 اىع٘اب // 

 (  إّثؼاز ظغَٞح ) دقٞقح ( تٞرا اىغاىثح ) أٗ االىنرشُٗ ( ٕٜٗ راخ شحْح عاىثح ,  )

 ٗذغَٚ ٕزٓ اىؼَيٞح تـ ) اّحاله تٞرا اىغاىثح (  .       

 (  إّثؼاز ظغَٞح ) دقٞقح ( تٞرا اىَ٘ظثح ) أٗ اىث٘صذشُٗ ( ٕٜٗ راخ شحْح ٍ٘ظثح ,  )

 ٗذغَٚ ٕزٓ اىؼَيٞح تـ ) إّحاله تٞرا اىَ٘ظثح (  .       

 أعش ) إقرْاص ( اىْ٘اج ألحذ االىنرشّٗاخ اىزسٝح اىَذاسٝح اىذاخيٞح , (   )

 ّٜ ( .ٗذغَٚ ٕزٓ اىؼَيٞح تـ ) ػَيٞح األعش االىنرشٗ       

 

 

 2013الدور الثالث 

 

 ط//  ٍا اىؼائق اىشئٞظ ىيحظ٘ه ػيٚ ؽاقح ٍفٞذج ٍِ اإلّذٍاض اىْ٘ٗٛ  ؟
 ٕ٘ ٗظ٘د ق٘ج م٘ىً٘ اىنٖشتائٞح اىرْافشٝح اىنثٞشج تِٞ اىثشٗذّ٘اخ ٗاىْ٘ٙ اىَرفاػيح ػْذٍا ذنُ٘ اىَغافح اىع٘اب // 

 تٌْٖٞ قظٞشج  .             

 

 اىظحٞحح ٍِ تِٞ اىق٘عِٞ  :ط//  إخرش االظاتح 

   فٜ اىرفاػو اىْ٘ٗٛ اٟذٜ :   ●
        

   →    
       

 (             ( = )  ذنُ٘ قَٞح )   

   اىع٘اب //  

 

 ط//  ٍا اىَقظ٘د تـاإلّشطاس اىْ٘ٗٛ  ؟
 اىع٘اب //

   ٕ٘ ذفاػو ّ٘ٗٛ ٝرٌ فٞٔ اّقغاً ّ٘اج شقٞيح ) ٍصو ّ٘اج اىٞ٘ساًّٞ٘ //   االّشطاس اىْ٘ٗٛ
 ( اىٚ ّ٘اذِٞ ٍر٘عطرِٞ    

 تاىنريــــح ٗرىل ت٘عاؽح قظف ٕزٓ اىْ٘اج اىصقٞيح ت٘عاؽح ّٞ٘ذشُٗ تطٜء  .                             

 

 

 2014التمهيدي 

 

 ط//  إخرش اإلظاتح اىظحٞحح ٍِ تِٞ اىق٘عِٞ :

 ّظف قطش اىْ٘اج ٝرغٞش ذغٞشاُ  :   ●

  )  ؽشدٝاً ٍغ    
     

  ػنغٞاً ٍغ ,        ؽشدٝاً ٍغ ,      
     

 (       ٞاً ٍغ ,  ػنغ    

 اىع٘اب //  ؽشدٝاً ٍغ ) 
     

  .  ) 
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 ط//  مٞف ذغرطٞغ اىْ٘ٙ اىخفٞفح ٗاىْ٘ٙ اىصقٞيح أُ ذظثح أمصش إعرقشاساً  ؟ 
 اىع٘اب //  إرا ذ٘فشخ ّ٘ٙ شقٞيح فرْشطال اىٚ ّ٘ٙ ٍر٘عطح فرظثح أمصش إعرقشاساً , أٍا اىْ٘ٙ اىخفٞفح ذْذٍط ىرنُ٘ ّ٘ٙ

 أشقو فرظثح أمصش إعرقشاساً , ٗتاىحاىرِٞ ذرحشس ؽاقح  .              

 

 ط//  ٍا اىعغٌٞ اىزٛ ؟

     (a ػذدٓ اىنريٜ ٝغاٗٛ ٗاحذ ٗػذدٓ اىزسٛ ٝغاٗٛ طفش  ). 

     (b.  ٜٝشافق اىث٘صذشُٗ فٜ إّحاله تٞرــــا اىَ٘ظٞح اىريقائ  ) 
 اىع٘اب //  

  اىْٞ٘ذشُٗ ) (   )
  .  ) 

  ( أٗ )   اىْٞ٘ذشْٝ٘ )   ( )
  .  ) 

 

 

 2014الدور االول  

 

 

 ط//  ٍا اىعغٌٞ اىزٛ ٝشافق اإلىنرشُٗ فٜ إّحاله تٞرا اىغاىثح اىريقائٜ  ؟

ؼاد اىْٞ٘ذشْٝ٘ )  ٍُ  ̅ ( أٗ )  ̅ اىع٘اب //  
  .  ) 

 

 ط//  ػيو :  ذؼذ اىْٞ٘ذشّٗاخ قزائف ٍَٖح فٜ اىرفاػالخ اىْ٘ٗٝح  ؟
 اىع٘اب //  ٗرىل ألُ شحْح اىْٞ٘ذشُٗ ذغاٗٛ طفشاً ٕٗ٘ تزىل ٝغرطٞغ أُ ٝذخو اىٚ اىْ٘اج تغٖ٘ىح ظذاً ) أمصش تنصٞش ٍِ

 ىثشٗذّ٘اخ ٍصالً ( ٗرىل ىؼذً ٗظ٘د ق٘ج م٘ىً٘ اىنٖشتائٞح اىرْافشٝح تْٞٔ ٗتِٞ اىْ٘اج  .ظغَٞاخ أىفا أٗ ا              

 

 ط//  ٍِ أِٝ ذأذٜ اىطاقح اىٖائيح ٍِ ػَيٞح اإلّشطاس اىْ٘ٗٛ  ؟
 ذأذٜ ٕزٓ اىطاقح ٍِ حقٞقح مُ٘ أُ ٍعَ٘ع اىنرو اىْاذعح ٕٜ أقو ُ ٍعَ٘ع اىنرو اىَرفاػيح , إر ذرح٘ه اىنريحاىع٘اب // 

 اىطاقح ( . –اىَفق٘دج اىٚ مريح ٕائيح ٗفق ػالقح أْٝشراِٝ فٜ ذنافؤ ) اىنريح              

 

 

 2014الدور االول الخاص  

 

 

 ط//  ٍا اىطشائق اىرٜ ذْحو تٖا اىْ٘ٙ ذيقائٞاً تئّحاله تٞرا  ؟
 اىع٘اب // 

 (  إّثؼاز ظغَٞح ) دقٞقح ( تٞرا اىغاىثح ) أٗ االىنرشُٗ ( ٕٜٗ راخ شحْح عاىثح ,  )

 ٗذغَٚ ٕزٓ اىؼَيٞح تـ ) اّحاله تٞرا اىغاىثح (  .       

 (  إّثؼاز ظغَٞح ) دقٞقح ( تٞرا اىَ٘ظثح ) أٗ اىث٘صذشُٗ ( ٕٜٗ راخ شحْح ٍ٘ظثح ,  )

 اىَ٘ظثح (  .ٗذغَٚ ٕزٓ اىؼَيٞح تـ ) إّحاله تٞرا        

 أعش ) إقرْاص ( اىْ٘اج ألحذ االىنرشّٗاخ اىزسٝح اىَذاسٝح اىذاخيٞح , (   )

 ٗذغَٚ ٕزٓ اىؼَيٞح تـ ) ػَيٞح األعش االىنرشّٜٗ ( .       
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 ط//  ٍا اىَقظ٘د تاإلّشطاس اىْ٘ٗٛ  ؟
 اىع٘اب //

   ٕ٘ ذفاػو ّ٘ٗٛ ٝرٌ فٞٔ اّقغاً ّ٘اج شقٞيح ) ٍصو ّ٘اج اىٞ٘ساًّٞ٘ //   االّشطاس اىْ٘ٗٛ
 ( اىٚ ّ٘اذِٞ ٍر٘عطرِٞ    

 تاىنريــــح ٗرىل ت٘عاؽح قظف ٕزٓ اىْ٘اج اىصقٞيح ت٘عاؽح ّٞ٘ذشُٗ تطٜء  .                             

 

 

 2014الدور األول للنازحين  

 

 

 تِٞ اىق٘عِٞ : ط//  إخرش اإلظاتح اىظحٞحح ٍِ

 فٜ اىفٞضٝاء اىْ٘ٗٝح ذغَٚ ػَيٞح إّذٍاض ّ٘اذِٞ طغٞشذِٞ ) خفٞفرِٞ تاىنريح ( ىرنِ٘ٝ ّ٘اج أشقو :   ●

 )  إّشطاس ّ٘ٗٛ  ,  ػَيٞح األعش اإلىنرشّٜٗ  ,  إّحاله تٞرا اىَ٘ظثح  ,  إّذٍاض ّ٘ٗٛ  (        
 إّذٍاض ّ٘ٗٛ  اىع٘اب //  

 

 ماٍا ذيقائٞاً ٍِ ّ٘ٙ تؼغ اىؼْاطش اىَشؼح  ؟ط//  ػيو :  ذْثؼس أشؼح 

ِ٘ ( إشاسج أٛ ىذٖٝا ؽاقح فائؼح ٗرىل تؼذ ٍؼاّاذٖا إّحاله أىفا   اىع٘اب // غاىثا ٍا ذرشك تؼغ اىْ٘ٙ فٜ حاىح ) أٗ ٍغر

 ح ــىٚ حاىأٗ إّحاله تٞرا حٞس َٝنِ ىَصو ٕزٓ اىْ٘ٙ اُ ذرخيض ٍِ اىطاقح اىفائؼح تاّحاله ماٍا ٗاى٘ط٘ه ا             

 أمصش اعرقشاساً ٗرىل تاّثؼاز أشؼح ماٍا .             

 

   ( فٜ اىرفاػو اىْ٘ٗٛ اٟذٜ  :     ط//  ظذ قَٞح اىؼذد ) 
            

     →      
           

  

 اىع٘اب //  

 فٜ اىرفاػالخ اىْ٘ٗٝح , تَا أّٔ ٝعة أُ ٝنُ٘ ٍعَ٘ع اىؼذد اىنريٜ فٜ ظٖح اىرفاػو ٍغاٗٝاً ىَعَ٘ع اىؼذد اىنريٜ 

    فٜ ؽشف اىرفاػو   فٜ ظٖح اىْاذط , ْٕٗا , ٗتَا أُ ٍعَ٘ع 

   فٜ ظٖح اىْاذط =   ىزا فئُ قَٞح 

 

 ٜ اىرفاػالخ اىْ٘ٗٝح  .ط//  أرمش شالشح ٍِ ق٘اِّٞ اىحفظ اىرٜ ٝعة أُ ذرحقق ف
 //  اىع٘اب

 اىنريح (  . –(  قاُّ٘ حفظ ) اىطاقح  )

 (  قاُّ٘ حفظ اىضخٌ اىخطٜ  . )

 (  قاُّ٘ حفظ اىضخٌ اىضاٗٛ  . )

 

 

 2014الدور الثاني 

 

 

 ط//  إخرش اإلظاتح اىظحٞحح ٍِ تِٞ اىق٘عِٞ  :

   ذرٌ ػَيٞح اإلّشطاس اىْ٘ٗٛ ىْ٘اج رسج اىٞ٘ساًّٞ٘ )   ●
 ( تاعرؼَاه :    

 )  تشٗذُ٘ رٛ ؽاقح طغٞشج  ,  ّٞ٘ذشُٗ تطٜء  ,  ظغَٞح أىفا راخ ؽاقح طغٞشج  (       
   اىع٘اب //  ّٞ٘ذشُٗ تطٜء
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 2014الدور الثالث  

 

 ط//  ٍا اىعغٌٞ اىزٛ :

(a.  ػذدٓ اىنريٜ ٝغاٗٛ ٗاحذ ٗػذدٓ اىزسٛ ٝغاٗٛ طفش  ) 

(b ٝطيق ػيٞٔ ٍؼاد  ).  ُٗاإلىنرش 

 اىع٘اب //  

(a ( ُٗاىْٞ٘ذش  )  
  .  ) 

(b.  ُٗاىث٘صذش  ) 

 

 

 2015التمهيدي  

 

 

 ط//  إخرش اإلظاتح اىظحٞحح ٍِ تِٞ اىق٘عِٞ :

 ٝنُ٘ ٍؼذه ؽاقح اىشتؾ ىنو ّٞ٘ميُٞ٘ :    ●

 )  أمثش ىْ٘ٙ اىؼْاطش اىخفٞفح  ,  أمثش ىْ٘ٙ اىؼْاطش اىَر٘عطح  ,  ٍرغاٗٝح ىعَٞغ ق٘ٙ اىؼْاطش  (    
 أمثش ىْ٘ٙ اىؼْاطش اىَر٘عطح  .اىع٘اب //  

 

 ط//  ٍا ذأشٞش ٍٗخاؽش اإلشؼاع اىْ٘ٗٛ ػيٚ ظغٌ اإلّغاُ  ؟  ٗػح رىل  .
 ا ــــــاىْ٘ٗٛ ػيٚ ػذج ػ٘اٍو ٍْٖا ّ٘ع االشؼاع ) مأشؼح ماٍ ذؼرَذ دسظح ّٗ٘ع اىؼشس اىزٛ ٝغثثٔ االشؼاع//  اىع٘اب

 ٗظغَٞاخ اىفا ... اىخ ( , ٗؽاقح ٕزا االشؼاع ٗاىؼؼ٘ اىَؼشع ىٖزا االشؼاع ) مثذ اٗ ػظٌ اٗ ػِٞ ... اىخ ( ,              

 ِ فٜ خالٝا اىعغٌ اىَخريفح . ٗٝؤدٛار ْٝرط اىريف االشؼاػٜ فٜ ظغٌ االّغاُ فٜ اىَقاً االٗه ٍِ ذأشٞش اىرأٝ             

 اُ ـــــــاىؼشس فٜ خالٝا اىعغٌ االػرٞادٝـــح اىٚ ذأشٞشاخ ٍثنشج ٍصو اىرٖاب اىعيذ أٗ ذأشٞشاخ ٍرأخشج ٍصو اىغشؽ            

 ) ذأشٞشاخ ظغذٝح (  .            

 ٗالداخ ٍشٕ٘ح َٗٝنِ اُ ْٝرقو اىؼشس اىٚأٍا األػشاس اىرٜ ذحذز فٜ اىخالٝا اىرْاعيٞح فَٞنِ أُ ذؤدٛ اىٚ حذٗز   ●

 األظٞـــاه اىالحقح ) ذأشٞشاخ ٗساشٞح (  .    

 

 ط//  ٍا اىَقظ٘د تاىرفاػو اىْ٘ٗٛ اىَرغيغو  ؟
 اىع٘اب //

   ٕ٘ اىرفاػو اىزٛ ٝعؼو ػَيٞح اّشطاس ّ٘ٙ اىٞ٘ساًّٞ٘ اىرفاػو اىْ٘ٗٛ اىَرغيغو //  
 ٗغٞشٕا ٍِ اىْ٘ٙ اىقاتيح    

 ىالّشطاس أُ ذغرَش  .                                         

 

 

 2015محافظة االنبار   –التمهيدي 

 

 

 ط//  ٍا اىَقظ٘د تاإلّشطاس اىْ٘ٗٛ  ؟
 اىع٘اب //

   ٕ٘ ذفاػو ّ٘ٗٛ ٝرٌ فٞٔ اّقغاً ّ٘اج شقٞيح ) ٍصو ّ٘اج اىٞ٘ساًّٞ٘ االّشطاس اىْ٘ٗٛ //  
 ( اىٚ ّ٘اذِٞ ٍر٘عطرِٞ    

 تاىنريــــح ٗرىل ت٘عاؽح قظف ٕزٓ اىْ٘اج اىصقٞيح ت٘عاؽح ّٞ٘ذشُٗ تطٜء  .                             



 
الربيعي  وترتيب مدرس الفيسياء// حصن إعداد   ـــ    العلني الصادس فيسياء    ـــ   الوزارية األشئلة حلول

07701346093 
 

 

 

6 

 

 ط//  ٍِ أِٝ ذأذٜ اىطاقح اىٖائيح فٜ ػَيٞح اإلّشطاس اىْ٘ٗٛ  ؟
 ٍعَ٘ع اىنرو اىَرفاػيح , إر ذرح٘ه اىنريحذأذٜ ٕزٓ اىطاقح ٍِ حقٞقح مُ٘ أُ ٍعَ٘ع اىنرو اىْاذعح ٕٜ أقو ُ اىع٘اب // 

 اىطاقح ( . –اىَفق٘دج اىٚ مريح ٕائيح ٗفق ػالقح أْٝشراِٝ فٜ ذنافؤ ) اىنريح              

 

 

 2015الدور االول  

 

 

 ط//  ٍا اىَقظ٘د تَؼاد اىْٞ٘ذشْٝ٘  ؟

 اىع٘اب //

 ̅ ( أٗ )  ̅ ظغٌٞ ُٝشافق اّحاله تٞرا اىغاىثح ) ٝشٍض ىٔ ) ٍؼاد اىْٞ٘ذشْٝ٘ //  
 ( ( ذنُ٘ شحْرٔ ٗمريرٔ اىغنّ٘ٞح   

 ذغاٗٛ طفشاً  .                            

 

 

 2015الدور االول للنازحين والحشد الشعبي  

 

 

 ط//  ٍا اىَقظ٘د تاىرفاػو اىْ٘ٗٛ اىَرغيغو  ؟
 اىع٘اب //

   ٕ٘ اىرفاػو اىزٛ ٝعؼو ػَيٞح اّشطاس ّ٘ٙ اىٞ٘ساًّٞ٘ اىرفاػو اىْ٘ٗٛ اىَرغيغو //  
 ٗغٞشٕا ٍِ اىْ٘ٙ اىقاتيح    

 ىالّشطاس أُ ذغرَش  .                                         

 

 ط//  ٗػح إٌٔ اإلعرؼَاالخ اىَفٞذج ىإلشؼاع اىْ٘ٗٛ ٗاىطاقح اىْ٘ٗٝح  .
 اىع٘اب //

 ٍصو اعرؼَاه االشؼاع اىْ٘ٗٛ ٗاىطاقح اىْ٘ٗٝح فٜ اىقؼاء ػيٚ تؼغ اىنائْاخ اىَشػٞح اىرٜ (  فٜ اىَعاه اىطثٜ //   )

 تؼغ االٍشاع ماىفٞشٗعاخ ٗمزىل فٜ ذؼقٌٞ تؼغ اىَغريضٍاخ اىطثٞح  . ذغثة                                    

 دساعح فغيعح اىْثاخ ٗذغزٝرٔ ٗحفظ اىَ٘اد اىغزائٞح  .ذغرؼَو ٍصالً فٜ ( فٜ اىَعاه اىضساػٜ //   )

 ذغرؼَو ٍصالً فٜ ذغٞٞش اىَشمثاخ اىفؼائٞح ٗمزىل فٜ ذغٞٞش اىغفِ اىثحشٝح ٗاىغ٘اطاخ  .(  فٜ اىَعاه اىظْاػٜ //   )

 

 

 2015الدور الثاني  

 

 

  ط//  أمَو اىَؼادالخ اىْ٘ٗٝح اٟذٞح :   
     →      

                            →  
           

             

 اىع٘اب //

                        →              
 

 
  

 
  

 

 

            
       →           
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 2015الدور الثالث  

 

 ط//  أمَو اىَؼادالخ اىْ٘ٗٝح اٟذٞح :

                
              

     →        
                                 

               → 
                 

  

   اىع٘اب //

                                
              

     →       
            

                  

 

                                              
               → 

                  
 

 
 

 

 

 ط//  ٍا اىَقظ٘د تطاقح اىشتؾ اىْ٘ٗٝح  ؟

 اىع٘اب //  

 ـح ٍؼْٞـىْٞ٘ذشّٗاخ ىرشنٞو ّ٘اج ٕٜ اىطاقح اىَرحشسج ػْذ ظَغ أػذاد ٍْاعثح ٍِ اىثشٗذّ٘اخ اٗ اؽاقح اىشتؾ اىْ٘ٗٝح //  

 ) أٗ ٕٜ اىطاقح اىالصٍح ىرفنٞل اىْ٘اج اىٚ ٍنّ٘اذٖا ٍِ اىثشٗذّ٘اخ اٗ اىْٞ٘ذشّٗاخ (  .                               

 

 ط//  ٍرٚ ذؼاّٜ اىْ٘اج غٞش اىَغرقشج إّحاله أىفا اىريقائٜ  ؟
 اىع٘اب //  ػْذٍا ذنُ٘ مريح اىْ٘اج ٗحعَٖا مثٞشِٝ ّغثٞاً  .

 

 متنياتي لكم باملىفقية والنجاح                                     
 
 ن جتدوا اإلستفادة من هذه األسئلةوأرجىا اهلل تعاىل أ              

 
 ) رمحه اهلل ( يف دعائكم والديال تنسىا                             

 

 تي لكم جميعــــًامع تحيا                                              

 درس الفيزياءم                                                       
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